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ÖNSÖZ
DEĞERLİ ÖĞRENCİLER,
İnsanlar toplu olarak birlikte yaşarlar ve ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliğine gitmek
zorundadırlar. İnsanın ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren ihtiyaçlarını karşılamak ve hem
kendisine hem de topluma fayda sağlamak için iktisadi faaliyetlere girişilmiştir. İnsana özgü bir
faaliyet olarak iktisat ve uluslararası iktisat günümüzün vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir.
Her geçen gün önemi daha da artan uluslararası iktisadi olayların karmaşıklığı, teorik ve
uygulamadaki özellikleri ve ekonomik yaşama katılanların sayısındaki artış bu konunun bilimsel
olarak incelenmesini gerektirmektedir.
Bu kitabın gayesi, açık öğretimin iktisat lisans programında okuyan öğrencilere gelişen ve
küreselleşen dünyada uluslararası iktisadın temel kurallarını teorik ve uygulamalı bir biçimde dünya
ve ülke koşullarına uygun olarak öğretebilmektir. Böylece, öğrencilerimiz analitik bakış açısı ile kıt
kaynakların uluslararası düzeyde en verimli şekilde kullanılmasını görecekler, analiz yapabilme
yetisini kazanacaklar ve sorunları sağlıklı bir şekilde çözme yollarını öğreneceklerdir. Uzun
yıllardır Fakültemizin Örgün ve ikinci eğitiminde verdiğimiz bu dersle ilgili bilgi birikimimizi ve
deneyimlerimizi açık öğretimde okuyan öğrencilerimize sıkmadan aktarabilmek için konuların ve
kullanılan dilin mümkün olduğu ölçüde anlaşılabilir ve sade olmasına çalışılmış, bölüm içi sorularla
ve uygulama başlıklarıyla konuların desteklenmesi benimsenmiştir.
Esas amacımız öğrencilerimize bir ders kitabı çerçevesinde bilgilerimizi aktarmak
olduğundan, çok fazla ayrıntıya yer vermeden, güncel karşılaştırmalı uluslararası iktisadi konulara,
yeni yayınlara yer vermeye çalışılmıştır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde
hazırlanmaya çalışılan bu ders kitabının amacına hizmet edeceğini ummaktayım. Bir kitabın gelişip
mükemmelleşmesi çabaya, zamana, deneyime ve eleştirilere bağlıdır. Bu kitabın zorunlu olarak bu
süreçten geçerek okuyucuların değerli katkıları ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişeceğine
inanmaktayım.
Kitabı yazmamda bana destek olan ve katkı sağlayan Doktora danışmanlığını yapmış
olduğum eski öğrencim, değerli genç meslektaşım Dr. Burcu Kılınç Savrul’a teşekkür etmeyi bir
borç bilirim. Kitabın öğrencilerimize yararlı olmasını umut eder, başarılar dilerim.
Prof. Dr. Mithat Zeki Dinçer
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YAZAR NOTU
Bu kitapta iktisat öğrencilerine uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilgili bilgi vermek
amaçlanmakta olup; dış ticaret sayesinde ülkelerin daha fazla üretim ve tüketime yönelik
politikalar oluşturacakları vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, ülkeler arasındaki verimlilik
farklılıklarının nedenleri üzerinde de durulmuştur. Öğrenciler uluslararası ekonomik olayları,
ülkeler arasındaki mal, hizmet, faktör hareketlerini analiz edebileceklerdir
Prof. Dr. Mithat Zeki Dinçer
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1. ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Uluslararası Ticaret Teorisi
1.2. Merkantilizm
1.3. Klasik Liberalizm
1.3.1. Emek Değer Teorisi
1.3.2. Arz Yönlü Teoriler
1.3.2.1. Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi
1.3.2.2. David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
1.4. Neo-Klasik Yaklaşım: Fırsat Maliyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uluslararası Ticaret Teorisi’nin doğuşu nasıl ortaya çıkmıştır?

2)

Klasikler’in dış ticarete ilişkin görüşleri nelerdir?

3)

Merkantilistler’in dış ticarete ilişkin görüşleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası Ticaret Teorisi

Uluslararası ticaret teorisinin
Uluslararası ticaret teorisi ile
ortaya çıkışını ve tarihsel
ilgili bakınız: Dış Ticaret
gelişim sürecini
Teorisi kitapları
kavrayabilmek.

Merkantilizm

Merkantilizm’in dış ticaret
ile ilgili görüşlerini
saptayabilmek

Merkantilizm ile ilgili
bakınız: İktisadi Düşünceler
Tarihi kitapları

Klasikler

Klasikler’in dış ticaret ile
ilgili görüşlerini
saptayabilmek

Klasikler ile ilgili bakınız:
İktisadi Düşünceler Tarihi
kitapları

Neo-Klasikler

Neo-Klasikler’in dış ticaret
ile ilgili görüşlerini
saptayabilmek

Neo-Klasikler ile ilgili
bakınız: İktisadi Düşünceler
Tarihi kitapları
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Anahtar Kavramlar


Dış ticaret



Klasikler



Merkantilizm



Neo-Klasikler

7

Giriş
Ülkelerin mal ve hizmet üretimi için sahip oldukları kaynaklar nicelik ve nitelik
yönlerinden farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar dolayısıyla her ülke, diğer ülkelere göre bazı
malları nispeten ucuza, diğer bazı malları ise daha pahalıya üretir.
Ülkelerin nispeten ucuza üretebilecekleri malları üretip bunları ihraç etmeleri,
karşılığında pahalıya üretebilecekleri malları üretmeyıp bunları nispeten daha ucuza
üretebilen başka ülkelerden satın almaları, onlara önemli kazançlar sağlar ve refah düzeylerini
arttırır.
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1.1. Uluslararası Ticaret Teorisi
Uluslararası ticaret teorisi 1776’da Adam Smith ile doğmuştur. Dünya ekonomisinde
yaşanan değişimin temel unsuru; serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte; bütün ülkelerin
dünya pazarı ile bütünleşerek mal, hizmet, sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesi ile
ekonomik küreselleşmenin gerçekleştirilmesine yönelik eğilimlerin hız kazanmasıdır. Böylece
dünya ekonomisi; piyasaların rekabet koşullarının egemen olduğu ve dürtüsünün kâr olduğu
bir alana dönüşmektedir.1
Uluslararası ticaret teorisinin doğuşunda bazı iktisatçılar varsayımlar ortaya
koymuşlardır. Bu teorinin analizindeki temel varsayımlar aşağıdaki gibidir;2
İki ülke-İki mallı analiz modelidir.
Uluslararası ticarette para kullanılmaz. (Mal malla değişir)
Tam rekabet koşulları geçerlidir.
Hükümet kesimine yer verilmez. (gümrük tarifesi, kotalar ve diğer kısıtlamalar
yoktur.)
Taşıma giderlerinin sıfır olduğu kabul edilir.
Ekonomi tam istihdamdadır.

1.2. Merkantilizm
Feodalizmin yıkılışından sonra ortaya çıkmıştır. 16. ve 17. yüzyılda etkili olmuştur.
Bu dönemde Batı Avrupa ülkeleri (İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika) dünya
ekonomisine hâkimlerdir.3
Merkantilist dönem feodalitenin yerine ulusal devletlerin kurulmakta olduğu bir
dönemdir. Merkantilizm’e göre dış ticaret politikasının temel amacı hazinenin altın stokunu
arttırmaktır. Coğrafi keşifler sonucu ticaret hacminin artması bu dönemin başlıca ortaya çıkış
nedenleri arasındadır.4
Dış ticaret politikasının temel amacı hazinenin altın stoklarını arttırmaktır. Servetin
kaynağı kıymetli madenlerdir. Altın stoku siyasal ve ekonomik gücün göstergesidir. Yoğun
devlet müdahalesi vardır. İthalat kısıtlanmaktadır. İhracat ağırlıklı bir yapı vardır.

Erol Kutlu, “Küreselleşme ve Etkileri”, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yayın No: 1068, Eskişehir,
C:XIV, S 1-2, 1998-01/01/1998, s. 348.
2
Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul, 2001, s. 25.
3
Abdullah Mesud Küçükkalay, İktisadi Düşünce Tarihi, Beta ayıncılık, İstanbul, 2008, s.145-146.
4
Erdal M. Ünsal, Uluslararası İktisat, İmaj Yayınevi, Ankara, 2005, s. 5.
1
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Merkantilistler altın girişlerini arttırmak için ticaret filosunun gelişmesine de büyük
ağırlık verirler. Merkantilist doktrine göre dünya serveti (altın veya gümüş stoku) sabittir. O
nedenle dış ticaret yapan ülkelerin arasında daima bir çelişki vardır. Ticaretten bir taraf kârlı
çıkarken diğer taraf aynı ölçüde zarara uğrar. Sanayi devriminden sonra (kas gücünün yerine
buhar gücünün kullanılması ile) Merkantilizm’in yerine Liberal görüşler geçmeye başladı.
Buhar sanayide kullanılmış ve büyük sanayi şehirleri oluşturulmuştur. Kitlesel üretime
geçilmiştir. Serbest ticaret fikirleri ortaya çıkmıştır. Adam Smith’in çalışmaları ile Klasik
iktisat etkili olmaya başlamıştır.5

1.3. Klasik Liberalizm
Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı kitabındaki görüşler aynı zamanda Klasik
Liberalizm ya da Klasikler’in de doğuşunu temsil eder.6
Servetin kaynağını değerli madenler olarak tanımlayan, bu yüzden dünya servet
stokunun sabit olduğunu ve uluslararası ticaretin, taraflardan sadece birinin (ihracat yapanın)
yararına olacağını ileri süren Merkantilist doktrin, sanayi devrimiyle ortaya çıkan kitlesel
üretim için serbest ticaret ihtiyacını karşılayamaz olmuştur. 18. yüzyılın son çeyreğinden
itibaren klasik iktisat gelişmeye başlamıştır.7
Klasik iktisatçılar, emek dışındaki üretim faktörlerinden sermaye ve doğal kaynakların
farkında olmakla beraber, doğal kaynakları tanrının lütfu ve sermayeyi, biriktirilmiş emek
biçiminde algılarlar.
Uluslararası ticaret teorisinin temeli Smith’in Wealth of Nations’ı yayımlamasıyla
atılmıştır (1776). İktisadi insan, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler (laissez faire, laissez
passer) ve görünmez el ile Klasik Liberalizm’i savunan Smith, Merkantilistler’in aksine,
dünya toplam servetinin sabit olmadığını, işbölümü ve uzmanlaşma ile dünya kaynaklarının
verimliliğini arttıran dış ticaretin, her iki tarafın ve dünyanın refahını arttıracağını
düşünmektedir.8
Adam Smith’in (Klasik Liberalizm’in) görüşleri aşağıda belirtildiği gibidir;9
Bütün bireyler ekonomik çıkarlarına göre hareket ederler.
Devlet kişilerin bireysel girişim haklarını kısıtlamamalıdır (Fizyokratlar’ın Bırakınız
Yapsınlar Bırakınız Geçsinler görüşünü temel almışlardır).
Ekonomik hayatta görünmez el vardır (Piyasa Mekanizması) Ücret, faiz haddi ve mal
fiyatları esnektir.
Ergül Han, İktisada Giriş, Nobel Yayın, Ankara, 2006, s.29-30.
Parasız, Özer, a.g.e. s.17.
7
Yusuf Bayraktutan, “Bilgi ve Uluslararası Ticaret Teorileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003, s.176.
8
Ünsal, Uluslararası İktisat, s. 5.
9
Adam Smith, Ulusların Zenginliği, Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1985, s.
331; Erol Kutlu, Rana Eşkinat, Dünya Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002, s.114.
5
6
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Devlet piyasaya müdahale etmemelidir.
Uluslararası ticaret ilk kez böylece bilimsel biçimde açıklanmış olmaktadır.
Uluslararası ticarette uzmanlaşma ve iş bölümü dolayısıyla verimlilik artar.10
Her arz kendi talebini oluşturur.
Teorilerini kurarken akılcı, tümdengelimci yöntemi izlemişlerdir.
Üretimde Fizyokratlar’ın net hâsıla kavramını benimsemişlerdir. Ama Klasikler’e göre
net hâsıla sadece tarım üretiminden değil sanayi üretiminden de elde edilir. Hatta sanayi
üretimi gelişmenin temelini oluşturur.
Parayı sadece mübadele aracı olarak görmüşlerdir.
Özel mülkiyet hakkını savunurlar.11
Dış ticaret modelinin varsayımları aşağıda belirtildiği gibidir;12
İki ülkeli, iki mallı analizdir; dünyada yalnız iki ülke vardır.
Uluslararası ticarette para kullanılmaz. Malın malla değişimi vardır. Bir malın fiyatı
diğer mal cinsinden veya üretilen malda kullanılan faktör miktarına göre belirlenir.
Tam rekabet koşulları geçerlidir. Ticareti kısıtlayıcı etkiler yoktur. Devlet müdahalesi
ve kota yoktur.
Taşıma giderleri 0’dır.
Ekonomi tam istihdam seviyesindedir.

1.3.1. Emek Değer Teorisi
Bir malın maliyeti, o malın üretimi için harcanan emek ile ölçülmektedir. Doğal
kaynak Tanrı tarafından karşılıksız olarak verildiğinden maliyet unsuru oluşturmaz. Sermaye
de emeğin biriktirilmiş şeklidir zaten. Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi ve David
Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Emek Değer Teorisi temeli üzerine
kurulmuştur.13

İ.Hakkı İnan, Temel Ekonomi, Namık Kemal Üniversitesi Basım, Tekirdağ, 2008, s.209.
Üstünel, a.g.e. s.73.
12
Seyidoğlu, a.g.e. s.25.
13
Nazım Öztürk, “Klasik ve Neoklasik İktisatta Gelir Bölüşümü”, Çalışma ve Toplum, 2010/1, s.61-62,
10
11
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1.3.2. Arz Yönlü Teoriler
1.3.2.1. Adam Smith’ in Mutlak Üstünlükler Teorisi
Uluslararası iktisadın modern bir bilim hâline gelmesi 18. yüzyıl Klasik
iktisatçılarından Adam Smith ile başlar. Adam Smith serbest ticareti savunmuştur. Bunun için
bir ülke diğer ülkelerden daha ucuza ürettiği malda uzmanlaşmalı ve karşılığında daha
pahalıya ürettiği malı ithal etmelidir. Dünya kaynaklarının verimliliğini arttıran dış ticaret,
sadece bir tarafın değil, her iki tarafın refahını arttıracaktır. Uzmanlaşma ve iş bölümü
sonucunda ülkeler dış ticaretten kârlı çıkacaklardır.14
Yani bir ülke hangi malı ucuza üretiyorsa o malda uzmanlaşmalı ve o malı üreterek o
malın ihracatçısı olmalıdır. Pahalıya ürettiği malı ise ithal etmelidir.15
Bir işçinin bir günde üretebildiği mal miktarı;
Tablo. 1. Mutlak Üstünlükler Teorisi
2 Ülke Varsayımı Altında Ülkeler

A Malı

B Malı

İtalya

40

20

Türkiye

10

60

Adam Smith’e göre;
İtalya’da 1 işçinin 1 günde ürettiği A malı miktarı 40 br., B malı miktarı 20 br’dir.
Türkiye’de 1 işçinin 1 günde ürettiği A malı miktarı 10 br., B malı miktarı 60 br’dir.
Sonuç;
İtalya A malında uzmanlaşmalıdır.
Türkiye B malında uzmanlaşmalıdır.
Eğer bir ülke her iki malda da üstün olursa, o zaman Adam Smith’e göre ticaret
yapılmamalıdır. Bu durum modelin eksikliği olarak görülmüştür.

1.3.2.2. David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
Ülkeler iki temel nedenden dolayı uluslararası ticaret yaparlar. Ülkeler birbirlerinden
farklı oldukları için ticaret yapar. Uluslar da göreceli olarak daha iyi yaptığı şeyi üreterek
Coşkun Can Aktan, Politik İktisat, Anadolu Matbaası, İzmir, 2000, s. 11.
Parasız, Özer, a.g.e. s.502.

14
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diğer ülkelere ihracat yaparlar. İkinci olarak ülkeler üretimde ölçek kazançları elde edebilmek
için ticaret yapar. Ölçeğe göre artan getirinin söz konusu olduğu mal çeşidini üretip ihracat
yaparlar.16
David Ricardo iki ülkeden biri her iki malda da mutlak üstünlüğe sahip ise, yine de bu
iki ülkenin ticaret yapabileceğini vurgulamıştır. Bu durumda ülkelerin nispi üstünlüklerine
bakılacaktır. Yani üretimdeki üstünlük derecesine bakılacaktır. Mutlak üstünlüğe
bakılmayacaktır. Kıt olan kaynakların etkin değerlendirilmesi esastır.17
Tablo. 2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
2 Ülke Varsayımı Altında Ülkeler

A Malı

B Malı

Portekiz

60

40

Türkiye

10

20

David Ricardo’ya göre;
Portekiz’de 1 işçinin 1 günde ürettiği A malı miktarı 60 br., B malı miktarı 40 br’dir.
Türkiye’de 1 işçinin 1 günde ürettiği A malı miktarı 10 br., B malı miktarı 20 br’dir.
Sonuç;
Portekiz A malında uzmanlaşmalıdır. Çünkü Portekiz A malı üretiminde 6 kat mutlak
üstündür. B malı üretiminde 2 kat mutlak üstündür. Bu nedenle Portekiz A malı üretiminde
karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Ülke kaynaklarını A malı üretimine aktarmalıdır.
Diğer yandan Portekiz, B malı üretimini Türkiye’ye bırakmalıdır. Böylece Türkiye B
malında uzmanlaşacaktır.
Karşılaştırmalı üstünlük teorisinin dayandığı varsayımlar aşağıda belirtildiği gibidir;18
Ülke içinde ve ülkelerarasında ticaret takas usulüyle yapılmaktadır.
Ticarete giren mallar iki tanedir. Ticaret iki ülke arasında yapılmaktadır.
Ulaşım, sigorta vb. masraflar sıfırdır.

Paul R. Krugman, “Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade”, American Economic
Review, 70 (5) Dec., 1980, s. 950-959.
17
İnan, a.g.e. s.213-214.
18
Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld, Uluslararası İktisat, Teori ve Politika, Çeviren Prof. Dr. Yahya Sezai
Tezel, Ankara, 1997, s. 4.
16
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Değerin emek teorisi geçerlidir. Yani, bir malın üretiminde sadece işgücü
kullanılmaktadır ve o malın değeri de kullanılan işgücü miktarınca tayin edilir.
Ayrıca, işgücünün homojen olduğu kabul edilmektedir.
Üretimde sabit maliyetler geçerlidir. Yani, maliyetler üretim miktarına bağlı olarak
değişmemekte sabit kalmaktadır.
Üretim unsurları gerek ülke içindeki faaliyet gerekse bölgeler itibariyle tam olarak
hareketliliğe sahiptir.
Üretim unsurlarının ülkelerarası hareketliliği (mobilitesi) yoktur. Bu yüzden malların
işgücü maliyetleri ve bunlar arasındaki oranlar ülkeler arasında değişmektedir.
Kısaca malların üretim fonksiyonları ülkelerde farklı olabilmektedir.
Mal ve üretim unsuru piyasalarında tam rekabet geçerlidir. Yani, ticaret üretim
kaynaklarının kullanımına etki etmemektedir.
Ticaret gelir dağılımına etki etmemektedir. Ülkelerin ticaretten kazançlı çıkmaları
(gelir dağılımını etkilemeyerek) ülkelerin toplam refahını arttıracaktır.
Modelin eksiklikleri aşağıda belirtildiği gibidir;19
Emek-değer teorisine dayanır. Sermaye, doğal kaynak, müteşebbis maliyet dışı
bırakılmıştır.
Modelde emek homojendir. Ancak vasıflı, vasıfsız vs. gibi emek türleri vardır.
Ülkeler arasında iş gücü veriminin farklılığı açıklanmamıştır. Eğitim-öğretim
farklılıkları gibi.
İş gücü ülke içinde tam, ülkeler arasında hareketsizdir. Gerçekte ne ülke içi
hareketlilik tam, ne de ülkeler arası hareketlilik 0’dır.
Bu bir arz teorisidir. Maliyet ve fiyat yalnızca arz ya da üretim koşullarında
belirlenmektedir. Talep yönü dikkate alınmamıştır.
Analizlerde kârlı ticaret iç fiyat farklılığına bağlı tutulmuştur. Uluslararası fiyat
farklılığına bağlı kârlılık ortaya konulmamıştır.
Sabit maliyet ve sabit uzmanlaşma savunulmuştur.
Kaynaklar sadece ihracatta kullanılır.

Mahmut Masca, “Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi”, Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Uluslararası
İktisat Teorisi ve Politikası, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Temmuz, 2004, s. 20.
19
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Üretimde artan maliyet koşulları olursa eksik uzmanlaşma söz konusu olacaktır.
Statik bir modeldir.
Zaman ve değişme faktörlerinin yeri yoktur.
Üretim aşamalara ayrılmıştır.
Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi zevklerin, kaynakların ve teknolojinin sabit olduğu
bir dünyada hangi malların, hangi fiyattan ihraç ve ithal edileceği ve ticaretten kimin kazançlı
çıkacağı sorusunu cevaplandırmaktadır. Ancak günümüzde zevkler değişmektedir. Yani
bugün için sabit zevkler, sabit toprak, emek ve sermaye arzı, ticarette bulunan ülkeler arasında
aynı ve değişmeyen bir üretim fonksiyonu bulunduğu hususundaki ilk varsayımlardan kısmen
ayrılmak gerekmektedir.20

1.4. Neo-Klasik Yaklaşım: Fırsat Maliyeti
Klasik dış ticaret teorilerine yönelik temel bir eleştiri, emek-değer teorisine
dayanması, emek dışındaki faktörlerin maliyet ve dış ticarete etkisini ihmal etmesidir. Neoklasik iktisatçılar, emek maliyeti yerine, emekle birlikte diğer faktörleri de kapsayan fırsat
maliyeti kavramını kullanmışlardır. Temeline dokunmadan Ricardo modelini revize
etmişlerdir. Buna göre üretim, kullanılan bütün faktörlerin ortak katkılarıyla ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla, verimliliğin tersi olarak maliyet, bir birim mal üretmek için gerekli
olan kaynakların toplamıdır ve kullanılan faktörlerin parasal değerleri toplanarak hesaplanır.
Bir malın fırsat maliyeti ise, o malın üretimini bir birim arttırmak için gereken kaynakları
serbest bırakmak üzere, başka bir malın üretiminden vazgeçilmesi gereken miktara eşittir.21
Yani fırsat maliyeti bir maldan 1 br. daha fazla üretmek için diğer maldan vazgeçilen
üretim miktarıdır. Fırsat maliyeti teorisine göre üretim maliyeti; 1 br. üretim yapabilmek için
katlanılan maliyettir. Ekonomide bir şeyi elde etmek için vazgeçilen en iyi alternatife, fırsat
maliyeti veya vazgeçme maliyeti (alternatif maliyet) denir.22
Neo-Klasik iktisatçılar emek maliyeti yerine, tüm faktörleri kapsayan fırsat maliyeti
kavramını koyarak Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nin eksikliğini gidermişlerdir.
Bir malın fırsat maliyeti, o malın üretimini 1 birim arttırmak için gereken kaynakları
serbest bırakmak üzere, başka bir malın üretiminden vazgeçilmesi gereken miktara eşittir.

Charles Kindleberger, Uluslararası İktisat, Çeviren: Necdet Serin, Doğan Yayınevi, Ankara, 1970, s. 62.
Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.23-24.
22
Robert E. Baldwin, “Gottfried Haberler’s Contributions to International Trade Theory and Policy”, The
Quarterly Journal of Economics, 97 (1), Feb., 1982, s.141-148.
20
21
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Tablo 3. Fırsat Maliyeti
2 Ülke Varsayımı Altında Ülkeler

A Malı

B Malı

Almanya

1

1

Türkiye

10

1

Türkiye’de 10 birim A malının fırsat maliyeti 1 br B malıdır.
Türkiye A malı, Almanya B malı üretmelidir.
Bir ülkenin, veri teknoloji ve tam istihdam koşulları altında sınırlı kaynaklarıyla
üretebileceği mal bileşenlerini gösteren eğriye dönüşüm eğrisi (üretim olanakları eğrisi)
denir.23
Fırsat maliyeti üretim olanakları eğrisi aracılığıyla gösterilir.
Fırsat maliyeti teorisinde kaynakların tam çalışma düzeyinde kullanıldığı varsayılır.
Birden fazla üretim faktörü, üretime katıldığı için ülkeler arasında faktör verimliliği yönünden
karşılaştırma yapmak zorlaşır. Bu güçlüğü yenmek için verimlilik yerine bu kavramın tersi
olan üretim maliyeti ele alınmaktadır. Fırsat maliyetleri yaklaşımına göre üretim maliyeti, bir
birim mal üretmek için gerekli olan kaynakların toplamına eşittir.24
Şekil.1. Artan Fırsat Maliyeti

Kaynak: Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008, s.6.
Üstünel, a.g.e. s.59.
Paul R. Krugman, “The Narrow and Broad Arguments for Free Trade”, Free Trade: A Loss of Nerve?, The
American Economic Review, 83 (2), Papers and Proceedings of the Hundred and Fifth Annual Meeting of the
American Economic Association. May, 1993, s. 362-366.
23
24

16

Üretim hacmindeki genişleme ile maliyetlerin artmasına artan fırsat maliyeti
denilmektedir. Kaynaklar bir kesimden diğerine aktarıldıkça her yeni kaynak bir öncekinden
daha az katkı sağlıyorsa üretimde artan maliyet koşulları (artan fırsat maliyeti) vardır. Artan
maliyetler ya üretim faktörlerinin homojen olmamasından ya da üretim faktörlerinin tüm
mallar üzerinde aynı yoğunlukta kullanılmamasından dolayı oluşur.25
Üretim değiştikçe maliyetler artıyorsa üretimde artan maliyetler (azalan verimler) söz
konusudur. Üretim faktörleri tüm malların üretiminde sabit oranda kullanılmamaktadır ve bir
faktörün bütün birimlerinin üretimi homojen değildir. Üretimdeki uzmanlaşmanın eksik
kalmasının nedeni üretimdeki artış dolayısıyla içerideki üretim maliyetlerinin giderek
artmasıdır.26
Şekil.2. Sabit Fırsat Maliyeti

Kaynak: Erol Bulut, İktisat Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010, s.19.

Sabit fırsat maliyeti ise üretimin değişmesine karşın maliyetlerin sabit kalmasıdır.
Yani bir endüstriden başka bir endüstriye aktarılan kaynakların her iki kesimde de aynı
derecede verimli olmasıdır. Bu da ya üretim faktörlerinin birbiri yerine tam olarak ikame
etmesiyle ya da faktörün her biriminin aynı kalitede olmasıyla gerçekleşebilir. Sabit
maliyetler sonucu üretimde tam uzmanlaşmaya gidilir. Sonuç olarak üretimin değişmesine
karşılık maliyetlerin sabit kalmasına sabit fırsat maliyeti denilmektedir.27

Üstünel, a.g.e. s.59.
İ.Hakkı İnan, Temel Ekonomi, N.K.Ü. Ziraat Fakültesi Basım, Tekirdağ, 2008, s.3-4.
27
Parasız, Özer, a.g.e. s.501.
25
26
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Şekil.3. Azalan Fırsat Maliyeti

Kaynak: Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, Beta Yay. İstanbul, 2009, s.57.

Üretim hacmindeki genişleme ile maliyetlerin azalmasına azalan fırsat maliyeti
denilmektedir. Aktarılan her kaynağın üretimde sağladığı artış bir öncekinden daha fazladır.
Verimlilikteki bu artış iktisatta içsel ve dışsal tasarruflarla (ölçek ekonomisi) açıklanır. İçsel
tasarruflar üretim hacmindeki artış, dolayısıyla firma içinden kaynaklanan olumlu
gelişmelerdir.28
Dışsal tasarruflar ise bir ekonominin sadece kendi içerisinde değil, aynı zamanda onun
bağlı bulunduğu endüstrinin bir bütün olarak genişlemesinden dolayı ortaya çıkar. Üretim
artarken maliyetler azalıyorsa üretimde azalan maliyetler (artan verimler) söz konusudur.
Azalan maliyetler durumunda aktarılan her kaynağın üretimde sağladığı artış bir öncekinden
fazladır. Verimlilikteki bu artışlar iktisatta içsel ve dışsal tasarruflar ya da ölçek ekonomileri
ile açıklanır.29
Ricardo modeli ile fırsat maliyeti birbirinin tersidir. Fırsat maliyetlerinde sadece
emek-değer teorisine bağlı kalınmayıp diğer faktörlerin de üretime katılmaları halinde toplam
maliyet elde edilir. Bir maldan ilave 1 birim üretilmesi için diğer malın üretiminden
vazgeçilmesi gereken maliyet kastedilir. Bu teoride üretim faktörlerinin tam istihdamda
olduğu varsayılır. Fırsat maliyetinde üretime katılan üretim maliyetleri bir para birimi ya da
ortak bir değer altında toplanmaktadır.30

Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.56-57.
Seyidoğlu, a.g.e. s.44-45.
30
Kindleberger, a.g.e., s.24-25.
28
29
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Uygulamalar
1) Uluslararası ticaret teorisinin doğuşu, iktisat yaklaşımları çerçevesinde açıklanacaktır.
2) Feodalizmin yıkılışından sonra ortaya çıkan Merkantilizm’in görüşleri açıklanacaktır.
3) Klasikler ile Merkantilistler’in görüşleri karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Uluslararası ticaret teorisinin doğuşunu iktisat yaklaşımları çerçevesinde araştırınız.
2) Feodalizmin yıkılışından sonra ortaya çıkan Merkantilizm’in görüşlerini araştırınız.
3) Klasikler ile Merkantilistler’in görüşlerini karşılaştırmalı olarak araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin dış ticaretten nasıl kazançlar sağladıklarını açıklayan ilk teori Merkantilizm,
en önemli teori ise, Klasik ekonomistlerden David Ricardo tarafından geliştirilen
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’dir. Bu önemli teorinin öncüsü, Adam Smith tarafından
geliştirilen Mutlak Üstünlükler Teorisi’dir.
Dış ticaret konusundaki ilk görüş ve uygulamalar Merkantilizm ile başlar. Daha sonra,
Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi, ardından da Ricardo’ya ait Mukayeseli
Üstünlükler Teorisi ekonomi literatürüne hâkim olmuştur. Daha sonra yeni dış ticaret teorileri
geliştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Uluslararası ticaret teorisinin doğuşu, aşağıdaki bilim adamlarının hangisi ile
eşleştirilir?
a) 1776- David Ricardo
b) 1816- Adam Smith
c) 1816- David Ricardo
d) 1776- Adam Smith
e) 1816- J.Stuart Mill

2) Aşağıdakilerde hangisi Merkantilizm’in özelliklerinden birisidir?
a) Tam rekabet koşulları savunulur
b) Emek-Değer Teorisi üzerine kurulmuştur
c) Feodalitenin yerine ulusal devletlerin kurulmakta olduğu bir dönemdir
d) Dış ticareti savunmazlar
e) Servetin kaynağı bireydir

3) Ulusların Zenginliği adlı eser hangi bilim adamına aittir?
a) A.Marshall
b) D. Ricardo
c) B.Ohlin
d) E.Heckscher
e) A.Smith
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4) Bir malın maliyetinin, o malın üretimi için harcanan emek ile ölçüldüğünü savunan
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keynesyen Yaklaşım
b) Post Keynesyen Yaklaşım
c) Monetarist Yaklaşım
d) Arz Yanlı Görüş
e) Klasik Yaklaşım

5) Aşağıdaki görüşlerden hangisi Klasikler’e ait değildir?
a) Özel mülkiyet hakkını savunurlar
b) Ekonomik hayata devlet müdahale etmelidir
c) Her arz kendi talebini yaratır
d) Para sadece mübadele aracıdır
e) Uluslararası ticaret ilk kez bilimsel olarak açıklanmıştır

6) Emek Değer Teorisi’nin savunucuları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Singer-Prebisch
b) Singer-Ohlin
c) Smith-Ricardo
d) Heckscher-Ohlin
e) Smith-Heckscher
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7) Mutlak Üstünlükler Teorisi aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?
a) Smith
b) Singer
c) Heckscher
d) Ricardo
e) Ohlin

8) Aşağıdakilerden hangisi
varsayımlardan birisi değildir?

Karşılaştırmalı

Üstünlük

Teorisi’nin

dayandığı

a) İşgücü homojendir
b) Tam rekabet koşulları geçerlidir
c) Ulaşım, sigorta vb. masraflar sıfırdır
d) Üretimde sabit maliyet geçerlidir
e) Fırsat maliyeti teorisine dayanır

9) Mutlak Üstünlükler Teorisi’ne göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
X malı

Y malı

Almanya

60

30

Türkiye

20

70

a) Türkiye Y malını ihraç etmeli
b) Türkiye X malı ithal etmeli
c) Almanya X malı üretiminde uzmanlaşmalı
d) Türkiye Y malı üretiminde uzmanlaşmalı
e) Almanya X malı ithal etmeli
24

10) Fizyokratların savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekonomik zenginliğin tek kaynağı topraktır
b) Dış ticarete devlet müdahale etmelidir
c) İhracat sınırlandırılmalıdır
d) Zenginliğin tek kaynağı değerli madenlerdir
e) En önemli düşünürü A. Smith’dir

Cevaplar
1) d

2) c

3) e

4) e

5) b

6) c

7) a

8) e

9) e

10) a
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2. ULUSLARARASI FİYAT ORANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Uluslararası Fiyat Oranının Oluşumu
2.1.1. Arz Modeline Göre Kârlı Ticaret Alanı
2.1.2. Karşılıklı Talep Kanunu
2.1.3. Teklif Eğrileri
2.1.4. Önemsiz Olmanın Önemi (Küçük Ülke Avantajı)
2.1.5. Genel Denge Yaklaşımı
2.1.5.1. Kayıtsızlık Eğrileri (Farksızlık Eğrileri)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Arz modeline göre kârlı ticaret alanı nasıl gösterilir?
2) Dış ticarette genel denge nerede oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dış Ticarette Talep
Yaklaşımı

Dış ticarette talep koşullarını
kavrayabilmek.

Dış ticarette talep koşulları
ile ilgili bakınız: Arz ve
Talep Modelleri kitapları

Dış Ticarette Denge
Fiyatının Oluşumu

Dış ticarette denge
fiyatlarını, iki ülkeli
modelde kavrayabilmek.

Dış ticarette denge fiyatları
ile ilgili bakınız: Dış Ticaret
Hadleri ile ilgili makaleler

Dış Ticarette Genel Denge

Dış ticaret sonrası ülkelerin
Genel Denge Yaklaşımı ile
tüketim ve üretim noktalarını ilgili bakınız: Dış Ticaret
inceleyebilmek.
Dengesini açıklayan kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Teklif eğrileri



Farksızlık eğrileri



Genel denge
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Giriş
Bu bölümde, dış ticarette talep koşullarına yer verilmiştir. Dış ticarette denge fiyatları,
iki ülkeli modelde ülkelerden birinin, diğerinin malına olan talebinin şiddetine bağlıdır. Bir
ülkenin karşılıklı talebi, kendi malından vereceği bir birim için diğerinin malından talep
edeceği miktarla ölçülür. Bölümde ülkelerin dış ticaret sonrası tüketim ve üretim noktaları ele
alınmıştır.
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2.1. Uluslararası Fiyat Oranının Oluşumu
Ricardo’ya göre ülkelerin yurt içi üretim maliyetleri oranı, uluslararası ticarette denge
ticaret hadlerinin sınırlarını belirler. Dış Ticaret Hadleri, iki ülkeli standart modelde teklif
eğrisi üzerindeki bir noktayı orijin ile birleştiren doğrunun eğimine eşittir. Dış ticaret
hadlerinin Ricardo Modeli’nde açıklaması yoktur. Çünkü Ricardo Modeli, bir arz modelidir
ve dış ticaret hadlerini açıklamak için talebe de ihtiyaç vardır.31

2.1.1. Arz Modeline Göre Kârlı Ticaret Alanı
ABD ve Türkiye’yi ele alarak sabit verim koşulları altında, kâğıt ve buğdayın iç
maliyet oranlarının aşağıdaki gibi olduğu varsayılsın;
Tablo.4. Meksika ve İtalya’nın İç Maliyet Oranları
Türkiye

1 buğday = ½ kâğıt

ABD

1 buğday = 2 kâğıt

Tabloya göre Türkiye, ihraç edeceği 1 birim buğday karşılığında ½ birimden daha az
miktarda kâğıt elde etmeyi öngören bir fiyattan dış ticaret yapmak istemez. Çünkü
Türkiye’nin ½ birimden daha az miktarda kâğıt elde etmesi durumunda, kâğıdı kendisinin
üretmesi daha kârlı olacaktır.
Şekil 4. Arz Modeline Göre Karlı Ticaret Alanı

Kaynak: Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul, 2009, s.56.

31

Seyidoğlu, a.g.e., s.56.
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Türkiye’nin iç maliyet doğrusu, Türkiye için kârlı ticaret alanının sınırını oluşturur.
ABD’nin ise dış ticarete başlayabilmesi için ihraç edeceği 2 birim kâğıt karşılığında
sağlayacağı buğday miktarının 1 birimden az olmaması gerekir. ABD’nin iç maliyet doğrusu
da ABD için kârlı ticaret alanının sınırını belirtir.
İç maliyet doğrularının belirlediği kârlı ticaret alanı içinde ticaret hadleri, bir ülkenin
yurt içi maliyetlerine ne kadar yaklaşırsa karşı ülkenin dış ticaret kazançları o derece artar.32
Ticaret hadlerinin, ABD’nin iç maliyet oranına yaklaşması Türkiye’nin, Türkiye’nin iç
maliyetlerine yaklaşması da ABD’nin dış ticaret kârını arttırır.

2.1.2. Karşılıklı Talep Kanunu
Dış ticarette talep koşullarına ilk kez John Stuart Mill yer vermiştir. Mill’in ticaret
hadlerinin oluşumu ile ilgili açıklamaları, Karşılıklı Talep Kanunu’na dayanır.33
Mill, dış ticaret kazançlarını belirlemek bakımından önceki bilim adamlarının ihmal
ettiği talep unsurunu analize dâhil etmiştir. Daha sonra neo-klasiklerce geliştirilecek karşılıklı
talep kanununu ortaya koymuştur. Karşılıklı talep yoluyla dış ticaretin teknolojik gelişmeyi
etkileyeceğini savunmuştur. Mill’e göre, ihraç malları arasına bir yenisinin katılması veya
ihraç malı üretim maliyetini düşürücü yenilik biçiminde ortaya çıkan teknolojik gelişme, ihraç
mallarında verimliliği arttırarak ülkenin karşılıklı taleple belirlenen ithal mallarını daha ucuza
elde etmesini sağlar, böylece dış ticaret kazancını arttırır.34
Mill, Ricardo modelinde iç maliyet oranlarının belirlediği sınırlar arasında, ticaret
hadlerinin hangi düzeyde oluşacağını açıklamıştır. Mill malların mübadele oranlarının, her
ülkenin diğer ülke mallarına olan talebine ve bu talebin fiyat esnekliğine göre belirleneceğini
savunmuştur.35
İki ülkeli bir modelde ülkelerin karşılıklı talebi, bir ülkenin kendi malından vereceği
bir birim için karşı ülke malından talep edeceği miktardır. Yani karşılıklı talep, bir birim
yabancı mal karşılığında teklif edilen ulusal mal arzına eşittir.36
Mill, uluslararası rekabette en fakir ülkelerin en fazla kazananlar olacağını ileri sürer.
Bunun nedeni zengin ülkelerin daha fazla satın alma gücü ve daha şiddetli arzular
taşımalarıdır. Zengin ülkeler fakir ülkelerin malları için daha yüksek fiyat ödemeye hep
hazırdırlar.37

Erol İyibozkurt, Uluslararası İktisat, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001, s.63-64.
Seyidoğlu, a.g.e., s.57.
34
Bayraktutan, a.g.e., s.177.
35
Tevfik Pekin, Ekonomiye Giriş, İzmir, Bilgehan Basımevi, 1987, s.214
36
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.84.
37
Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1993, s.116.
32
33
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2.1.3. Teklif Eğrileri
Ülkenin belli miktar veya hacimdeki ithal malı karşılığında önerdiği ihraç malı
tutarına teklif adı verilir. Bir teklif, aynı anda hem ihraç miktarını hem ithal miktarını hem de
uluslararası fiyat oranını gösterir.38
Yani teklif, aynı anda üç şeyi ifade etmektedir;
İhraç miktarı,
İthal miktarı,
Uluslararası fiyat oranı.
Ticaret hacmine bağlı olarak ülkenin teklifleri de değişir. İthalat her defasında belli
miktar arttırılırken ülkenin her ilave birim ithal malı için kendi malından teklif edeceği
miktarlar giderek azalır ve hatta bir noktada 0’a düşer.
Teklif Eğrisi, bir ülkenin karşı ülkeden talep edeceği bir birim mal karşılığında, kendi
malından önereceği miktarları gösteren eğridir. Mill’in Karşılıklı Talep Teorisini teklif
eğrileri ile geliştiren iktisatçı Alfred Marshall’dır.39
Teklif eğrisi orijinden çıkar, bir süre yurt içi maliyet doğrusu ile birlikte hareket eder.
Sonra ondan ayrılarak kavisli bir görünüm alır.
Şekil 5. Türkiye’nin Teklif Eğrisi

Kaynak: Erol İyibozkurt, Uluslararası İktisat, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001 s.65.
İyibozkurt, a.g.e., s.64.
Seyidoğlu, a.g.e. , s.57.

38

39
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OT üzerindeki fiyat doğrularının giderek dikleşmesi, ticaret hacmi genişledikçe
Türkiye’nin ancak buğday fiyatının (kâğıt cinsinden) yükselmesiyle ticarete razı olacağını
ifade eder.
Teklif eğrisi, iç maliyet doğrusundan ayrıldıktan sonra eğri giderek dikleşmekte ve
belli bir ticaret hacminden sonra tersine dönmektedir. Teklif eğrisi üzerinde orijinden en uzak
olan noktada kâr maksimumdur.
Eğimin yükseldiği kısımda, her yeni ithal malı birimi karşılığında ihraç malından
önerilen miktarlar azalmaktadır. Eğrinin tersine döndüğü kısımda ise daha fazla ithal malı
kabul edilebilmesi için ülke, teklif ettiği ihraç malının toplam miktarını azaltmaktadır. Bir
teklif eğrisi, aynı zamanda hem arz hem de talep eğrisini ifade etmektedir.40
Şekil 6. Türkiye’nin ve ABD’nin Teklif Eğrileri

Kaynak: Ertürk Emin, Uluslararası İktisat, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.53.

Eğer iki ülkeden ayrı ayrı elde edilen teklif eğrileri aynı şekil üzerinde gösterilirse
ilgili eğriler bir noktada kesişir. Bu noktadan geçen fiyat oranı ise denge ticaret haddini
oluşturur. Bu noktada bir ülkenin teklif ettiği miktar, diğer ülkenin talep ettiği miktara eşit
olur.41
Teklif eğrilerinin iç maliyet doğrusundan ayrılıp kavisli bir görünüm almaları,
ülkelerin talep koşulları ile ilgilidir. Teklif eğrileri, teknolojik değişmenin meydana gelmesi
ile zevk ve tercihlerin değişmesi durumunda konum değiştirir.42

İyibozkurt, a.g.e. s.65.
Seyidoğlu, a.g.e. s.60
42
Ertürk Emin, Uluslararası İktisat, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.52-53.
40
41
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Şekil 7. Talepte Kayma ve Teklif Eğrisi

Kaynak: Karluk, a.g.e., s.97.

Türkiye’de halkın zevk ve tercihlerinin ithal malı kâğıt yönünde değiştiğini
varsayalım. Bu durumda Türkiye, birim miktar kâğıt karşılığında daha fazla buğday vermeği
kabul edeceği için, bu ülkenin teklif eğrisi OT’den OT1’e sağa kayar. Bu aynı zamanda
Türkiye’nin daha fazla ticaret yapma durumunu ifade eder. Böylece denge sağlanıncaya kadar
buğday fiyatları düşecek ve yeni ticaret hadleri OP1 olacaktır.
İhraç malı üretiminde bir teknolojik ilerleme olursa Türkiye’nin teklif eğrisi sağa
doğru kayar. Buğday üretiminde maliyetler düştüğü ve üretim hacmi genişlediği için ülke ilk
ticaret hadlerinden daha fazla ticaret yapmak isteyecek, bu da dış ticaret hadlerini ülke
aleyhine çevirecektir.43

2.1.4. Önemsiz Olmanın Önemi (Küçük Ülke Avantajı)
Ticaret ortaklarından biri çok küçük, diğeri çok büyük bir ülke ise Karşılıklı Talep
Kanununun özel bir durumu ortaya çıkar. Uluslararası ticaret, büyük ülkenin iç maliyet
oranından ya da ona çok yakın bir fiyattan yapılabilir. Dolayısıyla dış ticaret kazançlarının
önemli bir payı küçük ülkeye gider.44

Seyidoğlu, a.g.e. s.62.
Ertürk, a.g.e. s.58.

43

44
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Şekil 8. Önemsiz Olmanın Önemi

Kaynak: Seyidoğlu, a.g.e. s.62.

Amerika motorda, Lüksemburg ise tereyağında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olsun.
Lüksemburg bu mallar için dünya ticaretinde önemsiz bir ülke olduğundan, onun karşılıklı
talebi dünya fiyatları üzerinde hissedilir bir etkide bulunmaz.
Dolayısıyla dünya fiyatları ABD’nin iç fiyatına eşit veya ona çok yakın bir düzeyde
oluşur. Lüksemburg, malını Amerika’daki yüksek fiyattan ihraç edip ithalatını yine o ülkedeki
düşük fiyattan yapacağı için dış ticaret kazançlarının tamamına yakın bir bölümünden
yararlanır. Dış ticarette bu olay önemsiz olmanın önemi diye bilinir.

2.1.5. Genel Denge Yaklaşımı
Arz ile talebin birlikte incelenmesinin ikinci yolu, toplumsal kayıtsızlık eğrisini ve
üretim olanakları eğrisini bir arada kullanmaktır.
Bir ekonomide, teknoloji veri kabul edildiğinde, mevcut tüm kaynakların tam ve etkin
olarak istihdam edilmesi sonucunda üretilebilecek maksimum mal ve hizmet miktarlarının
birleşimini gösteren eğriye üretim olanakları eğrisi denir.45
Genel Denge Analizi gösterimi için de üretim olanakları eğrisinden faydalanılır.

Ünlüönen, Tayfun, a.g.e. s.29.

45
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Şekil 9. Üretim Olanaklar Eğrisi

Kaynak: Dinler, Mikro Ekonomi, s.6.

Şekilde bir ekonomide, belirli bir dönemde, sanayi ve tarım ürününün üretildiği
varsayılmıştır. Üretim olanakları eğrisi üzerinde tüm noktalarda (L, M, N, R) ekonomideki
tüm kaynaklar tam olarak istihdam edilmektedir.
Eğrinin içindeki herhangi bir noktada kaynakların tümü tam olarak
kullanılmamaktadır, yani eksik istihdam söz konusudur. Eğrinin dışındaki (sağındaki) bir
nokta ise, ekonomideki mevcut kaynaklarla asla üretilemeyecek mal bileşimlerini gösterir.
Üretim olanaklar eğrisinin eğimi, marjinal dönüşüm oranı olarak adlandırılır.
Eğim=tan  = karşı/komşu’dur.
Ve üretim olanakları eğrisinde eğim artan oranlıdır.
A/ K

<

B / K

<

C / K
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2.1.5.1. Kayıtsızlık Eğrileri (Farksızlık Eğrileri)
Kayıtsızlık eğrileri, tüketiciye aynı faydayı sağlayan çeşitli mal bileşimlerini gösteren
noktaların geometrik yeridir (i0, i1, i2).46
Şekil 10. Kayıtsızlık Eğrileri

Kaynak: İlker Parasız, Mikro Ekonomi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002, s.53.

Tüketici S1 noktasında OA kadar X malı, OB kadar da Y malı tüketerek i0 eğrisinin
gösterdiği fayda düzeyine ulaşmaktadır. S2 noktasında ise BD kadar daha az Y malı, fakat AC
kadar daha fazla X malı tüketilmektedir. Tüketici S1 ve S2’deki mal bileşimlerinin
tüketiminden aynı faydayı elde eder.
Aşağıdaki şekilde toplumsal kayıtsızlık eğrilerinden örnek verilmiştir (k1,k2,k3,k4).
Toplumsal kayıtsızlık eğrileri veri toplumsal fayda düzeyinde tüketilebilecek mal miktarı
bileşimlerinin geometrik yerini gösterir.

Sadi Uzunoğlu, Ayhan Aytaç, Nural Yıldız, Kasırga Yıldırak, Ahmet Atakişi, Temel Ekonomi, İstanbul, 2008,
s.47-48.
46
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Şekil 11. Toplumsal Kayıtsızlık Eğrileri

Kaynak: İyibozkurt, Uluslararası İktisat…, s.76.

Toplumsal kayıtsızlık eğrileri de sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inerler. Birbirlerini
kesmezler (k1, k2, k3, k4 kayıtsızlık eğrileri birbirlerini kesmezler; b1, b2, b3, b4 kayıtsızlık
eğrileri birbirlerini kesmezler). Orijine göre dış bükeydirler. Eğri üzerindeki her noktada eş
tatmin söz konusudur.
k1, k2, k3, k4 kayıtsızlık eğrilerinin konumu, tüketicilerin zevklerinin kâğıda; b1, b2, b3,
b4 kayıtsızlık eğrileri ise buğdaya meyilli olduğunu göstermektedir.47
Şekil 12. Dışa Kapalı ve Dışa Açık Ekonomide Genel Denge

Kaynak: Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.98.

47

İyibozkurt, a.g.e., s.76.

40

Kapalı ekonomide genel denge (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi), toplumsal
kayıtsızlık eğrisinin üretim olanakları eğrisine teğet olduğu noktada gerçekleşir (D noktası).48
Aynı anda hem toplumsal kayıtsızlık eğrisine hem de üretim olanakları eğrisine teğet
olan FF doğrusu, dikey eksen ve yatay eksende gösterilen iki mal arasındaki yurt içi değişim
oranını (iç fiyat oranını) verir.
Kapalı ekonomideki dengeyi gösteren D noktasında, hem tüketici dengesi hem de
üretici dengesi sağlanmıştır. Çünkü FF yurt içi fiyat doğrusu, hem üretim olanakları eğrisine
(üretici denge koşulu), hem de toplumsal farksızlık eğrisine (tüketici denge koşulu) teğettir.
Ekonomi dışa açılınca, kârlı dış ticaret yapılabilmesi için, şekildeki yurt içi değişim
oranının (iç fiyat oranının yani FF’in), yurt dışı değişim oranından (dış fiyat oranından yani
TT’nin) daha düşük olması gerekir. Bu durum, şekilde iç fiyat oranı doğrusunun dış fiyat
oranı doğrusundan daha yatık çizilmesiyle gösterilmiştir.49
Açık ekonomide genel denge durumunda, tüketici dengesi ve üretici dengesi farklı
noktalarda gerçekleşir. Dış fiyat oranının toplumsal kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu noktada
tüketici dengesi (C noktası), dış fiyat oranının üretim olanakları eğrisine teğet olduğu noktada
ise ( A noktası) üretici dengesi gerçekleşir.
Şekilde, A noktasında üretici dengesi sağlanmış ve 0S kadar tarım üretimi
gerçekleşmiştir. Ancak tüketici dengesinde, toplumun tarım ürününe olan talebi sadece 0B
kadardır. Aradaki PS kadarlık fark, üretim fazlasıdır ve ihraç edilir.
Benzer şekilde tüketici dengesinde, toplumun sanayi malına olan talebi 0R kadardır.
Ancak bu malın yurt içi üretimi sadece 0L kadardır. Aradaki RL kadarlık fark, ithalat yoluyla
sağlanacaktır.
CMA üçgeni, dış ticaret üçgeni olarak adlandırılır. Dış ticaret üçgeni; ihracat miktarı,
ithalat miktarı ve dış ticaret haddini gösterir.
Kapalı ekonomide tüketici dengesindeki kayıtsızlık eğrisi ile açık ekonomide tüketici
dengesindeki kayıtsızlık eğrisi kıyaslandığında, açık ekonomide tüketici dengesindeki
kayıtsızlık eğrisi daha yukarıdadır. Buna göre açık ekonomide toplumsal fayda, kapalı
ekonomiden daha yüksektir ve dış ticaret toplumsal refahı arttırmıştır.50

Seyidoğlu, a.g.e. s.49.
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.106.
50
Seyidoğlu, a.g.e. s.71-72.
48
49
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Uygulamalar
1) Teklif eğrileri yaklaşımı açıklanacaktır.
2) Dış ticaret koşullarında Genel Denge Analizi açıklanacaktır.
3) Toplumsal kayıtsızlık eğrisinin özellikleri açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Teklif eğrileri yaklaşımını araştırınız.
2) Dış ticaret koşullarında Genel Denge Analizini araştırınız.
3) Toplumsal kayıtsızlık eğrisinin özelliklerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iki ülkenin iç maliyet doğruları arasında kalan alanın iki taraf için de
ticarette kârlı alan olduğunu öğrendik. Dış ticaret hadleri, bir ülkenin yurt içi maliyetlerine ne
kadar yaklaşırsa diğer ülkenin dış ticaret kazançları o derece artar.
Yine John Stuart Mill’in ilk defa dış ticarette talep koşullarına yer verdiğini inceledik.
Bir ülkenin karşılıklı talebi, kendi malından vereceği bir birim için diğerinin malından talep
edeceği miktarla ölçülür.
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Bölüm Soruları
1) Dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren John Stuart Mill’in görüşleri hangi
kanuna dayanır?
a) Fırsat Maliyeti Kanunu
b) Karşılıklı Talep Kanunu
c) Heckscher Kanunu
d) Stolper- Samuelson Kanunu
e) Ohlin Kanunu

2) Aşağıdakilerden hangisi teklif eğrilerinin gösterdiği faktörlerdir?
a) Üretim miktarı- İhraç miktarı- Uluslararası fiyat oranı
b) İthal miktarı- arz miktarı- Uluslararası fiyat oranı
c) İhraç miktarı-İthal miktarı-Uluslararası fiyat oranı
d) Arz miktarı- fayda miktarı- Uluslararası fiyat oranı
e) Fayda miktarı- İthal miktarı- Üretim miktarı

3) Bir ülkenin karşı ülkeden talep edeceği bir birim mal karşılığında, kendi malından
önereceği miktarları gösteren eğriye ne ad verilir?
a) Eş ürün eğrisi
b) Üretim olanakları eğrisi
c) Laffer eğrisi
d) Teklif eğrisi
e) Farksızlık eğrisi

45

4) Teklif eğrileri yaklaşımını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi geliştirmiştir?
a) Ricardo
b) Walras
c) Laffer
d) Marshall
e) Smith

5) Ticaret ortaklarından biri çok küçük, diğeri çok büyük bir ülke olması durumunda
Karşılıklı Talep Kanunu’nun hangi özel durumu ortaya çıkar?
a) Önemsiz Olmanın Önemi
b) Genel Denge Durumu
c) Teklif Eğrileri Yaklaşımı
d) Yoksullaştıran Büyüme
e) Yansız Büyüme

6) Üretim olanakları eğrisi üzerindeki noktaların temel özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Fayda haddi
b) İstihdam haddi
c) Tam istihdam
d) Eksik istihdam
e) İşsizlik
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7) Genel Denge Analizi gösterimi için faydalanılan eğri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eş ürün eğrileri
b) Üretim Olanakları Eğrisi
c) Phillips eğrisi
d) Toplam arz eğrisi
e) Kayıtsızlık Eğrileri

8) Aşağıdakilerden hangisi farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin özelliklerinden birisi
değildir?
a) Eğri üzerindeki her noktada farklı tatmin söz konusudur
b) Birbirlerini kesmezler
c) Orijine göre dış bükeydirler
d) Eğri üzerindeki her noktada eş tatmin söz konusudur
e) Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inerler

9) Aynı anda hem toplumsal kayıtsızlık eğrisine hem de üretim olanakları eğrisine
teğet olan doğru aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) Emek talebi oranını
b) Toplam maliyet düzeyini
c) Ücret haddini
d) Yurt içi fiyat oranını
e) İşsizlik oranını
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10) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kayıtsızlık eğrisinin özelliklerinden birisidir?
a) Aynı denge düzeyini göstermesi
b) Aynı fiyat düzeyini göstermesi
c) Aynı fayda düzeyini göstermesi
d) Aynı üretim düzeyini göstermesi
e) Aynı maliyet düzeyini göstermesi

Cevaplar
1) b

2) c

3) d

4) d

5) a

6) c

7) b

8) a

9) d

10) c
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3. DIŞ TİCARET TEORİSİ ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Heckscher-Ohlin Teorisi
3.2. Heckscher-Ohlin Modeli Yardımı İle Ortaya Atılan Teoremler
3.2.1. Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
3.2.2. Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi
3.2.3. Faktör Hareketsizliği Modeli
3.2.4. Hollanda Hastalığı
3.2.5. Rybczynski Teoremi
3.2.6. Leontief Paradoksu

50

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Heckscher-Ohlin Modeli yardımı ile ortaya atılan teoremler nelerdir?
2) Hollanda Hastalığı nedir?
3) Leontief Paradoksu nasıl oluşmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Heckscher-Ohlin Teorisi
hakkında bilgi edinebilmek.

Heckscher-Ohlin Teorisi ile
ilgili bakınız: Faktör
Donatımı ile ilgili makaleler

Heckscher-Ohlin Modeli
Yardımı İle Ortaya Atılan
Teoremler

Heckscher-Ohlin Modeli
Yardımı İle Ortaya Atılan
Teoremleri inceleyebilmek.

Heckscher-Ohlin Modeli
Yardımı İle Ortaya Atılan
Teoremler ile ilgili bakınız:
Yeni Dış Ticaret Teorisi
Dergisi

Faktör Fiyatları Eşitliği
Teoremi

Uluslararası Faktör Fiyatları
Eşitliği Teoremini
kavrayabilmek.

Faktör Fiyatları Eşitliği
Teoremi ile ilgili bakınız:
Uluslararası Ticaret Teorileri
kitapları

Konu

Heckscher-Ohlin Teorisi
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Anahtar Kavramlar


Hollanda Hastalığı



Heckscher-Ohlin Teorisi



Rybczynski Teoremi
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Giriş
Klasik Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisine göre, yurtiçi üretim maliyetleri farklı
olduğu sürece, ülkeler kârlı dış ticaret yapabilirler ve yurtiçi üretim maliyetlerindeki
farklılıklar da uluslarası emek verimliliğindeki farkların bir sonucudur.
Bu analizler ile uluslarası ticaretin gerçek nedeni açıklanmış olmaz. Çünkü, uluslarası
emek verimliliğindeki farklılık doğuran etkenler üzerinde durulmamaktadır. Oysa yurtiçi fiyat
farklılığının nedenleri tatmin edici bir biçimde açıklanmadıkça Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisi'nin yeterli bir çözüme kavuşturulduğu söylenemez. Bu eksikliği gidermek adına, daha
sonraları birçok yeni teorem ortaya çıkarılmıştır.
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3.1. Heckscher-Ohlin Teorisi
Ricardo Modelinde iki ülkenin ticaret yapabilmesi için ülkelerin iç maliyetlerinin
birbirinden farklı olması gerekir. Fakat Ricardo Modeli, iç maliyet farklılığının nereden
kaynaklandığını açıklamada yetersizdir.51
İç maliyet farklılıklarının nedenlerini açıklamak Faktör Donatım Teorisinin yani
Heckscher-Ohlin Modelinin çıkış noktası olmuştur.
Bu teoriye göre bir ülke, hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse; o faktörü
yoğun biçimde kullanan mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder. Yani onları daha ucuza
üretir ve o alanlarda uzmanlaşır.52
Heckscher - Ohlin Teorisinin dayandığı varsayımlar şunlardır:53
İki mal ve iki ekonomi geçerlidir. Çıktı Smith ve Ricardo modelindeki gibi sadece
emeğin bir fonksiyonu değil, emek ve sermayenin fonksiyonudur.
Emek ve sermaye, her iki ülkede aynı niteliktedir yani homojendir.
Emek ve sermaye donanımı, her iki ülkede sabittir.
Emek ve sermaye, sektörler arasında tam akışkandır. Ülkeler arasında ise akışkan
değildir.
Her iki malda, üretim teknolojisi sabittir. Yani teknolojik gelişme yoktur.
Ekonomide tam istihdam ve tam rekabet koşulları geçerlidir.
Taşıma giderleri sıfırdır ve serbest ticaret koşulları vardır.
Ülkelerin faktör donanımları birbirinden farklıdır. İki ülkeli modelde; bir ülke emek,
diğer ülke ise sermaye bakımından zengin olacaktır (faktör bolluğu varsayımı).
Malların faktör yoğunlukları farklılık gösterir. Bazı mallar emek yoğun, bazı mallar
ise sermaye yoğun olarak üretilir.
Bir malın üretim fonksiyonu Karşılaştırmalı Üstünlük Modelinin tersine bütün
ülkelerde aynıdır.
Üretimde ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir.
İki ülkenin ticaret yapabilmeleri için talep koşullarının benzer olduğu kabul edilmiştir.
Erol İyibozkurt, İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1999, s.294.
David S. Clifton, Jr and William B. Marxsen, “An Empirical Investigation of the Heckscher-Ohlin Theorem”,
The Canadian Journal of Economics, 17 (1), Feb., 1984, s. 32-38.
53
Zeyyat Hatiboğlu, Makro iktisat, Dış Ticaret ve Gelişme, Temel Araştırma A.Ş. Yayınları No: 11, İşletme
Yönetimi İhtisas Dizisi No: 8, İstanbul, 1987, s. 230.
51
52
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Her ülkede üretim teknikleri aynı olmayabilir. Çünkü teknik yeniliklerin aktarılması
zaman alır. Üretim fonksiyonunun arkasında yatan iklim, coğrafi özellikler, insan karakteri
dikkate alınmamıştır. Bunlar aynı olsa dahi üretim faktörleri homojen değildir. Teoride ölçeğe
göre sabit getiri varsayılmakta, ancak üretimin farklı aşamalarında farklı maliyetler söz
konusu olabilmektedir. Teori tamamen arza bağlıdır. Ancak talebin artması sonucu fiyatlar
etkileneceğinden bir ülkede sermaye yoğun mala talep fazla ise bu malın fiyatı diğer üretim
faktörlerine göre ucuz olmayabilir. İki mal, iki ülke, iki üretim faktörü ve tam rekabet
günümüzde pek geçerli değildir. Teknolojinin iki ülkede de eşit ve sabit varsayılması sonucu
fiyatları etkilememektedir. Ancak teknoloji hesaba katıldığında malların fiyatları
etkilenebilmektedir.54
Heckscher-Ohlin Teorisinin temel sonucunun ortaya çıkabilmesinin gerekli
koşullarından biri de faktör fiyatları değiştiğinde, malların faktör yoğunluklarının tersine
dönmemesidir. Yani ucuzlayan faktörün pahalılaşan faktörün yerine ikame edilmesi
sonucunda, emek yoğun malın sermaye yoğun ya da sermaye yoğun malın emek yoğun bir
mal durumuna gelmemesi gerekir. Faktör fiyatları oranı değişince faktör yoğunluklarının
değişmemesine kuvvetli faktör yoğunlukları varsayımı denir. Faktör yoğunluğunun tersine
dönmemesinin koşulu, eş ürün eğrilerinin tek bir noktada kesişmesidir.55

3.2. Heckscher-Ohlin Modeli Yardımı İle Ortaya Atılan Teoremler
3.2.1. Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
Ricardo Modelinde, emek faktörünün ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında ise
hareketsiz olduğu varsayımına karşılık; Heckscher-Ohlin Modelinde, uluslararası iş gücü
akımlarının tamamen serbest olduğu kabul edilir.56
Böyle bir durumda, ülkeler arasında ücret eşitliği kendiliğinden sağlanır. Çünkü ücret
farklılığı bulunduğu sürece işçiler, ücretlerin düşük olduğu bölgelerden yüksek olduğu
bölgelere doğru kayacak ve sonunda ücret düzeyleri eşitlenecektir. Düşük ücretli ülkeler
dışarıya işçi gönderdikçe iş gücü arzı azalacak ve ücretler yükselecektir. Yüksek ücretli
ülkelerde ise yabancı işçi ithal edildikçe iş gücü arzı bollaşacak ve dolayısıyla ücretler
düşecektir.57
Faktör fiyatları eşitliği teorisine göre serbest ticaret, ülkeler arasında faktör fiyatlarını
eşitler. Türkiye buğday malında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olsun. Buğday emek yoğun
maldır. ABD de otomobil üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olsun. Otomobil malı da
sermaye yoğun maldır. Ülkeler dış ticarete gittiğinde Türkiye’den buğday talebi artar, böylece
buğdayın fiyatı artar ve buğday daha da fazla üretilir. Daha fazla emek talebi emeğin fiyatını
Seyidoğlu, a.g.e., s. 47.
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.69-70.
56
Parasız, Özer, a.g.e. s.512-513.
57
Nobuo Minabe, “The Stolper-Samuelson Theorem, the Rybczynski Effect and the Heckscher-Ohlin Theory of
Trade Pattern and Factor Price Equalization: The Case of Many-Commodity, Many-Factor Country”, The
Canadian Journal of Economics and Political Science, 33 (3), Aug., 1967, s. 401-419.
54
55
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(ücretleri) yükseltir. Diğer ülkede de sermaye için aynı şey geçerlidir. Ve sonuçta her iki
ülkede de faktör fiyatları eşitlenir.
Heckscher-Ohlin Modeline göre serbest ticaret ve onu simgeleyen uluslararası
uzmanlaşma, ülkelerin bolca sahip oldukları faktörlerin fiyatlarını yükseltip kıt faktörlerin
bedelini düşürerek ülkeler arasında fiyatların eşitlenmesini sağlar. Faktör fiyatları eşitliğine
ilk olarak Heckscher değinmiştir. Ohlin ise mutlak eşitlik yerine, eşitlik yönünde bir eğilimin
ortaya çıkacağından bahsetmiştir.58

3.2.2. Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi
Klasik teoride serbest ticaretin ülkede yaşayan insanların tümüne yararlı olduğu,
koruyucu politikaların ise zararlı olduğu kabul edilir. Stoper ve Samuelson’a göre ise serbest
ticaret ihracat endüstrilerinde yoğun kullanılan faktörün lehinedir. Korumacılık da ithalata
rakip endüstrilerde yoğun kullanılan faktörlerin yararınadır. Korumacılık dolayısıyla
ekonomi, bir bütün olarak kaybetse de ithalata rakip kesimde çalışanlar bundan faydalanırlar.
Ülkenin bir gümrük tarifesi koyması kıt kaynağının reel gelirini yükseltir.59
Bu teoreme göre serbest ticaret, ülkenin bol olarak sahip olduğu faktörün reel gelirini
yükseltir, kıt faktörün reel gelirini ise düşürür. Ricardo Modelinin yaklaşık yüz yıl sonrasına
kadar iktisatçılar serbest ticaretin bir ülkede yaşayan insanların tümünün yararına,
korumacılığın ise tümünün zararına olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Stolper ve Samuelson
bu yanılgıyı gidermiştir.60
Bu teoreme göre serbest ticaret, ihracat endüstrilerinde yoğun kullanılan faktörün;
korumacılık ise ithalata rakip endüstride yoğun kullanılan faktörlerin lehinedir. Korumacılık
sonucu ekonomi bir bütün olarak kaybetse de ithalata rakip kesimde çalışanlar bundan
yararlanırlar.61
Stolper-Samuelson Teoremine göre ülkelerin ticarete açılması, gelir dağılımını
ihracata konu olan ürünün yoğun olarak kullandığı üretim faktörünün lehine değiştirecektir.
Gümrük tarifeleri, ithalata konu olan malların yoğun olarak kullandığı faktörü korumaya
yönelik görünse de aynı zamanda, ihracata konu olan ürünün yoğun kullandığı üretim
faktörünün gelirini azaltıcı etki yapar.62

3.2.3. Faktör Hareketsizliği Modeli
Stolper-Samuelson’un Gelir Dağılımı Modeli, sermaye ve emek faktörlerinin ülke
içinde tarım ile sanayi sektörleri arasında tam hareketli olması ile açıklanabilir. Faktör
58

Bayraktutan, a.g.e. s.179.
Minabe, a.g.e. s. 401-419.
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Seyidoğlu, a.g.e. s.92.
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Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.68.
62
J.L.Ford, “The Ricardian and Heckscherohlin Explanations of Trade: A General Proof of an Equivalance
Theorem and Its Empirical Implications”, Oxford Economic Papers, New Series, 34 (1), Mar., 1982, s. 141149.
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Hareketsizliği Modeline göre ise üretim faktörlerinden biri hareketsiz olabilir ve bu da gelir
dağılımı üzerinde daha farklı sonuçlar meydana getirir.
Örneğin temsili bir ekonomide emek bol faktördür. Sermaye ise kıt faktördür.
Ekonomide yalnızca tarım ve sanayi sektörü vardır. Tarım sektörü emek yoğun, sanayi
sektörü ise sermaye yoğun sektördür. Tarım ürünü de sanayi ürünü de sermaye ve emek
kullanılarak üretilmektedir. Diğer taraftan emek, iki sektör arasını hareketli (akışkan) iken
sermaye, sektöre özgüdür ve hareketsizdir.63
Serbest ticaret sonucunda, tarım ürününün fiyatı yükselir ve tarımsal üretim artarken
sanayi malı fiyatı düşer ve sanayi üretimi azalır. Sanayi sektöründe çalışan işçiler de tarım
sektörüne kayar. Böylece serbest ticaret sonucunda hem sanayi hem de tarım sektöründe
emek talebi artacağından, nominal ücretler ekonominin genelinde yükselir.
Diğer taraftan serbest ticaret sonucunda, tarım sektöründe sermaye talebi artarken
sanayi malları ithalatının artması nedeniyle sanayi sektöründe sermaye talebi azalacaktır.
Böylece, tarım sektöründe sermayenin getirisi artarken sanayi sektöründe sermayenin getirisi
azalır.
Bu sonuçlar, Heckscher- Ohlin Modelinin ima ettiği sonuçlar ile örtüşmez. Heckscher
-Ohlin Modeline göre serbest ticaret sonrasında, bol olan faktörün gelirinin artması, kıt olan
faktörün gelirinin ise azalması beklenir.64
Halbuki Faktör Hareketsizliği Modeline göre örnekte belirtildiği gibi, yalnızca sanayi
sektöründe sermayenin getirisi azalmakta; tarım sektöründe ise sermayenin getirisi
artmaktadır. Ayrıca bu modele göre serbest dış ticaret sonucunda reel ücretlerdeki değişmenin
yönü, işçilerin tükettikleri mal miktarına da bağlıdır. Buna göre serbest dış ticaret sonucunda,
ülkenin bol olarak sahip olduğu üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı sektör üretimini
yani tarım ürünlerini daha fazla tüketenlerin reel gelirlerinde azalma; ülkede kıt olan üretim
faktörünün yoğun olarak kullanıldığı sektör üretimini yani sanayi ürünlerini daha fazla
tüketenlerin reel gelirlerinde ise artış beklenir.65

3.2.4. Hollanda Hastalığı
Hollanda Hastalığı, faktör hareketsizliği modelinin bir örneği olarak ele alınabilir.
Hollanda Hastalığı, bir ülkede ani bir şekilde üretim artışı sonucunda veya mevcut üretimden
sağlanan gelir artışı durumunda yaşanan ekonomik daralma olarak ifade edilir. Burada asıl
sorun,
üretim
artışının
üretim
faktörleri
artışıyla
uyumlu
olamamasından
66
kaynaklanmaktadır.

Seyidoğlu, a.g.e. s.93.
Ertürk, Uluslararası İktisat, s.31.
65
Seyidoğlu, a.g.e. s.93-95.
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Nihal Yıldırım Mızrak, Sarvar Gurbanov, “Azerbaycan’da Enerji Kaynakları Sektöründe Yaşanan Hollanda
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1960’da Hollanda’da doğal gaz rezervlerinin bulunmasıyla doğal gaz üretiminde ani
bir artış sağlanmıştır. Bu ani üretim artışının gerektirdiği üretim faktörleri, ekonomideki diğer
endüstrilerden sağlanmıştır.67
Üretim faktörlerinin doğal gaz üretimine kayması, diğer endüstrilerin üretimini
azaltmıştır. Üretim artışı olmamasına rağmen ilgili ürünün uluslararası fiyatının aşırı artması
sonucu, gelirin aşırı artması da aynı etkiye sebep olabilecektir. Nitekim aynı şekilde
1970’lerde yaşanan petrol krizi sonucu, kaynaklar petrol ürünleri üretimine kaymış ve
ekonomide toplam üretim azalmıştır.68
Üretim artışı ya da fiyat artışından kaynaklanan gelir artışı olsun, bu genişleme
harcamaya dönüşerek ekonominin sektörlerini finanse ederse sorun yaşanmayacaktır.

3.2.5. Rybczynski Teoremi
Heckscher-Ohlin Modeli yardımıyla ortaya atılan teoremlerden birisidir. İki mallı ve
iki faktörlü modelde, tam çalışma koşulları altında eğer tek bir faktörün arzı arttırılacak
olunursa onu yoğun olarak kullanan malda üretim genişler, diğer malda ise daralır. Bu görüşe
Rybcznski teoremi adı verilir.69
Başlangıçta üretici dengesi E0’dadır. Emekteki artış dolayısıyla üretim olanakları
eğrisi dışa doğru genişlemiş ve yeni üretim dengesi E1’de oluşmuştur (dış ticaret hadlerinin
sabit kalması, yani FF = F’F’ olması varsayımı altında).
Bu noktadan anlaşılacağı gibi emek faktöründeki artış (sermaye artışı sıfır) sonucu,
tekstil üretimi T0’dan T1’e genişlemiş ve makine üretimi M0’dan M1’e düşmüştür.
Şekil 13. Rybczynski Teoremi

Kaynak: Ertürk, Uluslararası İktisat, s.32.
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Türkiye emek-zengin bir ülke, tekstil emek-yoğun, motor makine-yoğun mallardır.
Sermaye arzı sabit kalırken emek stokunun arttırıldığını varsayalım. Artan emek, emek-yoğun
tekstil kesiminde çalıştırılacaktır. Böylece söz konusu kesimde üretim artar. Tekstil üretimi
için sermayeye de gerek vardır. Bu faktörde artış olmadığına göre sermaye motor
endüstrisinden sağlanacaktır. Böylece tekstil üretimi artarken motor üretimi daralacaktır.

3.2.6. Leontief Paradoksu
Faktör donatımı teorisini test etmek üzere, ABD ekonomisinin, 1947 input-output
tablosu ve 1947 yılına ait dış ticaret verileri ile Leontief, ABD’nin sermaye-yoğun malları
ithal, emek-yoğun malları ihraç ettiği sonucuna ulaşmıştır. Ancak ABD bugün olduğu gibi
1950’lerde de dünyanın sermaye zenginliği en fazla ülkesidir.70
Yani Wassily Leontief, dönemin geçerli dış ticaret teorisi olan Heckscher-Ohlin
Teorisini, girdi-çıktı (input-output) tekniğini kullanarak test etmiştir. Heckscher-Ohlin
Teorisine göre ülkelerin ihraç ettiği mallar, söz konusu ülkeler hangi üretim faktöründe nispi
olarak daha zenginse o faktörü yoğun olarak kullanan mallar olmalıdır.71
Ancak Leontief, sermaye faktörü zengini ABD’nin 1 milyon dolarlık ihraç ürünleri ile
1 milyon dolarlık ithal ürünlerini incelediğinde farklı sonuçlar bulmuştur. Teoriye göre
ABD’nin ihraç ürünleri içinde sermaye faktörünün daha yoğun çıkması gerekirken emek
faktörü yoğunluğu daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, Heckscher-Ohlin Teorisinin paradoksu
olarak literatüre girmiştir. Leontief, teoriyi çürümekten kurtarabilmek için bir Amerikalının üç
yabancıya bedel olduğunu söylemiş, ancak amacına ulaşamamıştır.72
Leontief’in yapmış olduğu bu analizde önemli eksiklikler tespit edilmiştir.73
Analizde kullanılan veriler yeterince güvenilir değildir. Çalışmanın savaşın hemen
sonrasındaki yıl için yapılmış olması belirtilmelidir.
İthal ürünlerinin faktör yoğunlukları, ithalatçı ülke verilerine dayanmamaktadır.
İthal malların içerisinde ABD menşeli ara malları yoğun bir şekilde bulunmaktadır.
ABD'deki iç talep ve dolayısıyla iç fiyat düzeyinin yüksekliği maliyetleri arttırmıştır.
Hesaplamalarda kullanılan sermaye katsayıları güvenilir değildir.
Sadece emek ve sermaye faktörleri dikkate alınmış, doğal kaynaklar göz ardı
edilmiştir.
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Uygulamalar
1) Heckscher-Ohlin Modeli yardımı ile ortaya atılan teoremler açıklanacaktır.
2) Uluslararası Faktör Fiyatlarının eşitlenmesi açıklanacaktır.
3) Hollanda Hastalığı’nın ortaya çıkma nedenleri açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Heckscher-Ohlin Modeli yardımı ile ortaya atılan teoremleri araştırınız.
2) Uluslararası Faktör Fiyatları nasıl eşitlenmektedir, araştırınız.
3) Hollanda Hastalığı’nın ortaya çıkma nedenlerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dış ticaretin nedenini açıklamak üzere ortaya atılan ve Ricardo’nun
Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini geliştiren teorileri öğrendik.
Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre, bir ülke hangi malları nisbeten ucuza
üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya ürettiklerini
yurt dışından ithal etmelidir. Buna uygun hareket ederse kıt üretim kaynaklarını en etkin
şekilde değerlendirmiş olur.
Faktör Donatımı Teorisi’nde ise ülkeler arasında üretim maliyetlerinin neden farklı
olduğu sorusu sorulmakta ve neden olarak da ülkeler arasındaki Faktör Donatımlarının
farklılığı gösterilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Bir ülkenin hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse; o faktörü yoğun biçimde
kullanan mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde edeceğini açıklayan teori aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Önemsiz Olmanın Önemi
b) Heckscher-Ohlin Teorisi
c) Leontief Paradoksu
d) Hollanda Hastalığı
e) Singer Prebisch Teoremi

2) Heckscher - Ohlin Teorisi hangi üretim faktörleri üzerine kurulmuştur?
a) Emek-sermaye
b) Emek-rant
c) Girişimci-rant
d) Sermaye-rant
e) Girişimci-emek

3) Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Modeli yardımı ile ortaya atılan
teoremlerden birisidir?
a) Kutuplaşma Teorisi
b) Parasalcı Teorem
c) Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
d) Kuznets Teoremi
e) Portföy Teorem
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4) Aşağıdaki teoremlerden hangisinde serbest ticaret, ülkenin bol olarak sahip olduğu
faktörün reel gelirini yükseltir, kıt faktörün reel gelirini ise düşürür?
a) Fırsat Maliyeti Teorisi
b) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
c) Mutlak Üstünlük Teorisi
d) Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi
e) Heckscher-Ohlin Teorisi

5) 1960’da doğal gaz rezervlerinin bulunmasıyla doğal gaz üretiminde ani bir artış
sağlanması sonucu, ekonomideki diğer endüstrilerde daralma yaşanması aşağıdaki
yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?
a) Hedging
b) Hollanda Hastalığı
c) Satın Alma Gücü Paritesi
d) Devalüasyon
e) Kutuplaşma Teorisi

6) Leontief, Faktör Donatımı Teorisi’ni test etmek üzere yapmış olduğu çalışmasını
hangi tarihte gerçekleştirmiştir?
a)1967
b)1957
c)1937
d)1947
e)1987
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7) Analizde kullanılan verilerin yeterince güvenilir olmadığı, çalışmanın savaşın
hemen sonrasındaki yıl için yapıldığı şeklinde eleştiri alan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Singer-Prebisch Paradoksu
b) Ricardo Paradoksu
c) Leontief Paradoksu
d) J.S.Mill Paradoksu
e) Stolper-Samuelson Paradoksu

8) İki mallı, iki faktörlü bir modelde tek bir üretim faktörünün arzı arttırılacak olursa,
onu yoğun olarak kullanan malın üretiminin genişleyeceği, diğer malın üretiminde ise
daralma yaşanacağı şeklindeki teorem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rybczynski Teoremi
b) Stolper-Samuelson Teoremi
c) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
d) Kutuplaşma Teorisi
e) Mutlak Üstünlük Teorisi

9) Rybczynski Teoremi hangi teoremden elde edilmiştir?
a) Teknoloji Açığı Teoremi
b) Heckscher-Ohlin Teorisi
c) Ölçek Ekonomileri Teoremi
d) Monopolcü Rekabet Teoremi
e) Ürün Dönemleri Teorisi
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10) Leontief’in ABD ekonomisi üzerinde yaptığı çalışmanın sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) ABD emek yoğun ülkedir
b) ABD talep yoğun ülkedir
c) ABD rant yoğun ülkedir
d) ABD girişimci yoğun ülkedir
e) ABD fırsat maliyeti yoğun ülkedir

Cevaplar
1) b

2) a

3) c

4) d

5) b

6) d

7) c

8) a

9) b

10) a
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4. YENİ TEOREMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Yeni Teoremler
4.1.1. Nitelikli İş gücü Teoremi
4.1.2.Teknoloji Açığı Teoremi
4.1.3. Ürün Dönemleri Hipotezi
4.1.4. Tercihlerde Benzerlik Teoremi
4.1.5. Ölçek Ekonomileri Teoremi
4.1.6. Monopolcü Rekabet Teoremi
4.2. Dış Ticaret ve Büyüme
4.2.1. Nötr (Yansız) Büyüme,
4.2.2. Ticaret Artırıcı Yönlü Büyüme
4.2.3. Ticarete Karşıt Yönlü Büyüme
4.3. Rybczynski Teoremi
4.4.Yoksullaştıran Büyüme
4.5. Dış Ticaret Politikası
4.5.1. Dış Ticaret Politikalarının Amaçları
4.5.1.1. Otarşi
4.5.1.2. Dış Rekabetten Korunma
4.5.1.3. Ekonomik Liberalizasyon
4.5.1.4. İç Piyasaları Düzenlemek
4.5.1.5. İç Ekonomik İstikrar
4.5.1.6. Tam İstihdam
4.5.1.7. Gelir Artışı
4.5.1.8. Ekonomik Kalkınma
4.5.1.9. Ödemeler Bilançosu Dengesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan yeni teoremler nelerdir?
2) Teknoloji Açığı Teoremi nasıl ortaya çıkmıştır?
3) Dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişki nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dış Ticaret İle İlgili Yeni
Teoriler

1960’lardan sonra ortaya
çıkan yeni teoriler hakkında
bilgi sahibi olabilmek.

Yeni teoriler ile ilgili
bakınız: Uluslararası
ticarette yeni teori kitapları

Dış Ticaret-Büyüme İlişkisi

Dış ticaret ile büyüme
ilişkisini açıklayabilmek.

Dış ticaret-büyüme ilişkisi
ile ilgili bakınız: Ekonomik
büyüme analiz kitapları

Dış Ticaret Politikası

Dış ticaret politikası ve
araçlarının anlaşılması.

Dış ticaret politikası ile ilgili
bakınız: Dış ticaret
politikasının kapsamını
içeren makaleler
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Anahtar Kavramlar


Ölçek ekonomileri



Monopolcü rekabet



Dış ticaret ve büyüme
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Giriş
Nitelikli işgücü bakımından zengin ülkeler, üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı
olan mallarda uzmanlaşırlar. Öte yandan niteliksiz emeğe bol olarak sahip bulunan ülkeler ise,
yoğun biçimde niteliksiz emeği içeren malların üretiminde üstünlüğe sahiptir.
Sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir bölümü yeni mal ve üretim
süreçlerine dayalıdır. Bunlar çoğunluğu ileri sanayileşmiş ülkelerde kurulu bulunan yenilikçi
firmalar tarafından geliştirilir. Yenilikler, patent ve fikri mülkiyet hakları yasaları ile korunur.
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4.1. Yeni Teoremler
4.1.1. Nitelikli İş gücü Teoremi
Keesing ve Kenen, sanayi ülkeleri arasındaki dış ticaretin büyük bir bölümünün
nitelikli iş gücü farklılıkları ile açıklanabileceğine işaret etmiştir. Bu görüşe göre mesleki
yönden veya nitelikli iş gücü bakımından zengin ülkeler, üretimi büyük ölçüde bu faktöre
bağlı olan mallarda uzmanlaşır.74
Öte yandan, niteliksiz emeğe bolca sahip olan ülkeler ise yoğun biçimde vasıfsız emek
yoluyla üretimi yapılan malların üretiminde üstünlüğe sahiptir. Nitelikli İş gücü Teorisi,
Faktör Donatım Teorisine büyük ölçüde benzediği için bu teoriye Neo Faktör Donatım
Teorisi denilmektedir.75

4.1.2. Teknoloji Açığı Teoremi
1961 yılında Posner tarafından ortaya atılmıştır. Bu teoriye göre sanayileşmiş ülkeler
arasındaki ticaretin büyük bir bölümü, yeni mal ve üretim süreçlerine dayanır.76
Posner yeni bir mal ya da üretim yöntemi (teknoloji) geliştiren ülkelerin, bunun ilk
ihracatçısı olacağını, zamanla bu teknolojiyi bir biçimde edinen başka ülkelerin sahip
oldukları diğer avantajlar (işgücü, doğal kaynak, vb) nedeniyle maliyet düşüklüğüne yani
rekabet üstünlüğüne erişeceğini, ilk ihracatçı olan ülkenin zamanla ithalatçı konumuna
geleceğini savunmuştur.77
Bu modelde üretimde ortaya çıkan yenilikler patent ve fikri mülkiyet hakları gibi
yasalarla korunduğu için, bu yeniliğin sahibi olan ülke üretimin tekel hakkını elinde
bulundurur. Buna göre yeni bir mal veya üretim süreci bulan sanayileşmiş ülkeler, bu malların
ilk ihracatçıları olur. Ancak zamanla emeğin ucuz olduğu ülkeler doğal kaynak üstünlüklerini
de kullanarak bu malı taklit etmeye başlar. Taklitçiler zamanla söz konusu malı bahsedilen
üstünlükleri nedeniyle icat edenden daha ucuza üretmeye başlar.78
Böylece söz konusu mal, az gelişmiş durumdaki bu ülkeler tarafından ihraç edilmeye
başlar. Bunun sonucunda da malı icat eden ülkeler, bu ülkelerle rekabet edemedikleri için
malı dışarıdan ithal etmeye başlar.
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A.e. s.100-101.
76
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4.1.3. Ürün Dönemleri Hipotezi
1966 yılında Raymond Vernon tarafından geliştirilen teoreme göre her malın yeni
ürün, olgunlaşmış ürün ve standartlaşmış ürün olmak üzere çeşitli dönemleri vardır. Bu
malların üretim süreci geliştikçe, yoğun üretildikleri yerler de coğrafi olarak yer
değiştirecektir.79
Bir mal, yeni ürün döneminde yüksek düzeyde sermaye ve son derece nitelikli iş gücü
sahibi gelişmiş ülkelerde üretilecektir. Söz konusu yenilikçi mallar ürün geliştirmek amacıyla
ve daha çok iç ve yakın pazara yönelik üretilir. Malın üretim miktarı artar ve olgunlaşma
dönemine geçilir. Bu dönemde gelişmiş ülkeler malın üretiminde uzmanlaşır ve ihracatta tekel
konumuna gelir.80
Zamanla malların üretimini kontrol eden mekanizmalar (patent ve lisanslar)
esnekleştikçe gelişmiş ülkeler ar-ge faaliyetleri kapsamında daha yeni ürünlere yönelir ve
teknolojiyi ithal eden gelişmekte olan ülkeler malın üretimine başlar. Bunun sonucunda
gelişmiş ülkenin ihracatı azalır ve zamanla gelişmekte olan ülkeler, malın üretiminde
uzmanlaşıp ihracatçı konumuna gelirken gelişmiş ülkeler ithalatçı durumuna geçer.81
Ürün dönemleri teorisi çokuluslu şirketlerin ortaya çıkışını hesaba katmak bakımından
fonksiyoneldir. Ürün, gelişmiş bir ülkede üretilip geliştirilmekte; teknoloji olgunlaşınca, en
düşük maliyetli yerde kitlesel üretim gerçekleşmektedir. Bu aşamada ürün, bir başka gelişmiş
ülke yerine, özellikle emek maliyetleri, toplam maliyetler içinde büyük paya sahip ve taşıma
maliyetleri düşük ise, yeni sanayileşen bir ülkede üretilir ve dünyanın geri kalanına ihraç
edilir. Taşıma işlemleri uluslararası ticarette önemlidir. Taşıma maliyetleri uluslararası ticaret
hacmini etkileyen önemli unsurlar arasında sayılırlar. Bundan dolayı taşıma maliyetleri
ihracatçı ülkeler için rekabette önemli üstünlük araçlarındandır.82

4.1.4. Tercihlerde Benzerlik Teoremi
Linder tarafından 1961'de ortaya atılan bu teoreme göre, homojen olmayan sanayi
ürünlerinin ticareti, üretim maliyetlerinden çok ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin
benzerliğine yani talep koşullarına bağlıdır.83
Linder’e göre bir ülkedeki firmalar, halkın çoğunluğu tarafından talep edilen ve
piyasası geniş olan malları üretir. İç piyasanın talebini karşılamak için üretim yapıldıkça bu
malların üretiminde etkinlik kazanılır. Daha sonra söz konusu mallar, zevk ve tercihleri ile
gelir düzeyleri benzer olan ülkelere ihraç edilir. Bu teoreme göre sanayi ürünlerinin ticareti,
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benzer zevk ve tercihler ile benzer gelir düzeyine sahip olan ülkeler arasında
yoğunlaşacaktır;84
Homojen olmayan sanayi ürünlerinin ticaretini konu alır.
Ticareti belirleyen üretim maliyetlerinden çok, ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin
benzerliği yani talep koşullarıdır.
Zevk ve tercihleri belirleyen temel etken gelir düzeyidir.
Firmalar, iç piyasada yoğun talep gören malları üretirler, bu mallarda uzmanlaştıkça,
benzer tercihlere sahip diğer ülkelere de satarlar.
Sanayi ürünlerin ticareti özellikle benzer tercihlere ve gelir düzeylerine sahip ülkeler
arasında yoğunlaşır.

4.1.5. Ölçek Ekonomileri Teoremi
Krugman ve Helpman’ın geliştirdiği hipoteze göre ekonomide, üretim fonksiyonuna
bağlı olarak bazı malların üretim miktarı arttıkça ortalama maliyetler düşer. Ölçeğe göre artan
getiri ya da ölçeğe göre azalan maliyetler olarak bilinen bu mekanizma, verimlilik artışının
içsel veya dışsal olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Firmanın kendi üretim ölçeği
arttığında ortalama maliyetlerinin azaldığı duruma içsel ölçek ekonomileri, firmanın bağlı
olduğu endüstride üretim hacmi geliştikçe firmanın ortalama maliyetlerinin bütünüyle
düştüğü duruma ise dışsal ölçek ekonomileri denir.85
Ölçek ekonomilerinin beraberinde getirdiği verimlilik artışı, ilgili ülkeye
karşılaştırmalı üstünlük kazandırır ve bu ülke uzmanlaşarak ihracatçı konumuna gelir. Bunun
sonucunda da zamanla ölçek ekonomileri uluslararası boyuta ulaşır ve dünyada refah artışı
sağlanır.

4.1.6. Monopolcü Rekabet Teoremi
Faktör Donatımı Teorisinde ticarete konu olan malların homojen oldukları kabul
edilir. Ancak gerçek hayatta (özellikle sanayi sektöründe) mallar büyük çoğunlukla homojen
değildir.
Sanayi üretiminin temel özelliği, homojen olmayan yani farklılaştırılmış nitelikteki
malların alım satımını kapsamasıdır. Dünya ticareti geleneksel anlamda, farklı endüstriler
tarafından üretilen malların alım satımı biçiminde gerçekleşmektedir. Bu duruma endüstriler

Seyidoğlu, a.g.e. s.104-105.
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arası ticaret adı verilir. Fakat günümüz dünya ticaretinde daha çok aynı endüstriye ait
farklılaştırılmış mallar alınıp satılmaktadır. Bu duruma da endüstri içi ticaret denilmektedir.86
Faktör Donatımı teorisi gibi standart ticaret teorisinde, malların homojen oldukları
kabul edilmiştir. Bu aynı malın bir ülke tarafından hem alınıp hem de satılamayacağı
anlamına gelmektedir. Ancak günümüzde homojen değil farklılaştırılmış mallar üretilir ve
satılır. Mallar, kullanışları, görünüşleri, markası, ambalajı, özellikleri bakımından birbirinden
farklıdır. Bu nedenle dünya ticaretinin büyük bir bölümü endüstri-içi ticaret denilen, aynı
mallar üzerindeki iki yönlü alım-satım ticaretinden oluşur.87
Monopolcü durumda bulunan ihracatçı firmanın, uluslararası fiyat farklılaştırılması
yapabilmesi için başlıca iki koşul gerekir;
İç ve dış piyasaların birbirinden kesinlikle ayrılmış olması gerekir. Eğer piyasalar ayrı
olmazlarsa, o takdirde mal ucuz olduğu piyasadan alınarak pahalı olduğu piyasada tekrar
satılabilir.
Söz konusu olan malın değişik piyasalardaki talep esnekliklerinin de farklı olması
gerekir. Böylece talep esnekliğinin yüksek olduğu piyasalarda mal ucuza, düşük olduğu
piyasalarda ise pahalıya satılabilecektir.
Monopolcü Rekabet Teoremi, ülkeler arasındaki ticareti endüstri içi ticaret ve ölçek
ekonomileri ile ortaya koymaktadır. Buna göre endüstri içi ticarette, farklılaştırılmış ürünlerin
karşılıklı ihracı ve ithali yapılırken ölçek ekonomilerinde, üretimde aşırı uzmanlaşan firmalar
ölçek ekonomileri sayesinde birim başına maliyetlerini düşürerek avantaj sağlar.88

4.2. Dış Ticaret ve Büyüme
4.2.1. Nötr (Yansız) Büyüme
Ekonomik büyüme, temel olarak fert başına reel hâsılada meydana gelen devamlı
artıştır. Ekonomik büyümenin dış denge üzerindeki etkileri, tüketim, tasarruf ve yatırım
kanalıyla olmaktadır. Büyüme orta ve uzun dönemde ekonomideki üretim potansiyeli ve bu
potansiyele denk düşen gelir düzeyindeki artışlardır.89
Ekonomik büyümenin dış denge üzerindeki etkisi, ithalat ile milli gelir arasındaki
pozitif ilişkiyi gösteren ithalat fonksiyonuna dayanır. Buna göre, üretimlerinde yüksek oranda
hammadde ve yatırım malı gibi ithal girdi kullanan, ithalata dayalı büyüyen gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik büyüme, marjinal ithalat ve tüketim eğilimine bağlı olarak ithalatın
Erol Kutlu, Füsun Yenilmez, “Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Önemi”, İktisat,
İşletme ve Finans Dergisi, Sayı: 229, Nisan -2005, s.45.
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artmasına ve cari işlemler dengesinde ciddi bozulmalar ile karşı karşıya kalınmasına yol
açmaktadır.90
Faktör arzındaki artış sonucunda, nötr (yansız) büyüme, ticaret arttırıcı yönlü büyüme
ve ticarete karşı yönlü büyüme meydana gelebilir.
Şekil 14.Nötr (Yansız) Büyüme

Kaynak: Seyidoğlu, a.g.e. s.120.

Üretim faktörleri arzı artarsa ve teknolojik gelişme sonucu verimlilik artışı meydana
gelirse büyüme meydana gelir. Büyümenin gerçekleşmesi ile üretim olanakları eğrisi sağa
doğru kayacaktır.91
Emek ve sermayenin aynı oranda (yansız) büyümesi durumunda ekonominin genel
sermaye/emek oranı, başlangıçtaki ile aynı kalır ve üretim olanakları eğrisi ilk şekline paralel
biçimde dışa doğru genişler. Emek ve sermaye faktörlerindeki artış oranları birbirlerine ne
ölçüde yakınsa, yeni eğri de ilk şekline göre o derece paralele yakın olur.
Şekilde büyüyen bir ekonominin durumu görülüyor. İlk durumda ülkenin üretim
olanakları eğrisi DD’dir. İhraç malı tekstilin fiyatı (makine cinsinden) TT’nin eğimine eşittir.
Bu fiyattan ülkenin üretim dengesi A0 ve tüketim dengesi C0 noktasındadır. Dolayısıyla A0B0
miktar tekstil ihraç ederek karşılığında B0C0 miktar makine ithal edilmektedir.
OP’nin eğimi iki malın büyümeden önce ne oranda üretildiklerini gösterir. OR
doğrusunun eğimi de iki malın büyüme öncesi tüketim oranını ifade eder. Büyümeden sonraki
Bagnai, A. ,Manzocchi, S., “Current-Account Reversals in Developing Countries: The Role of Fundemantals”,
Open Economic Review, 10, 1999, pp. 143-163.
91
Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, Paul N. Courant, İktisat, Çev: Ahmet Çakmak, Bilim
Teknik Yayınevi, İstanbul, 1990, s. 337-338.
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üretim ve tüketim noktalarının OP ve OR doğrularına göre bulundukları yerler, büyümenin
niteliği konusunda fikir verir.
İki mal büyüme öncesindeki ile aynı oranda üretilir ve tüketilir. Yansız büyümenin iki
temel koşulu vardır. Birincisi faktörlerin büyüme öncesi ile aynı oranda artması, dolayısıyla
yeni faktörlerin iki endüstriye dağılışının tamamen eskisi gibi olmasıdır. Göreceli faktör
fiyatları değişmez. İkinci koşul ise, iki malın tüketiminin aynı oranda sürdürülmesidir.
Tüketimin büyüme öncesi ile aynı oranda artması için, her malın tüketimindeki yüzde artış,
gelirdeki yüzde artışa eşit olmalıdır.92
Yani eğer faktörler aynı oranda artmış, faktörlerin ekonominin farklı sektörlerine
tahsisi aynı oranda gerçekleşmiş ve tüketim de büyüme ile aynı oranda artmış ise nötr (yansız)
büyüme meydana gelmiş olur.93

4.2.2. Ticaret Artırıcı Yönlü Büyüme
Sapmalı olmayan (yansız) büyümenin dışındaki durumları incelerken önce ihracat
kesiminde yoğun kullanılan faktörün, ithal edilebilir mal endüstrisinde kullanılan faktörden
daha hızlı arttığını varsayalım.
Tekstil emek-yoğun bir endüstri olduğu ve emek faktörü daha hızlı arttığı için üretim
olanakları eğrisi tekstil yönünde daha fazla dışa doğru genişler.
Şekil 15. Ticaret Artırıcı Yönlü Büyüme

Kaynak: Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.187.

Yeni denge noktasındaki ürün bileşimi, sermayedeki artış miktarının emekteki artış
miktarına oranına bağlıdır. Eğer bu yeni oran, tekstilde halen kullanılan sermaye/emek oranı
ile aynı ise, bu durumda yeni üretim noktası A0AE yatay çizgisi üzerinde bulunacaktır. Yani
Seyidoğlu, a.g.e. s.120.
Karluk, Uluslararası İktisat…, s.184.
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tekstil üretimi artarken diğer malın üretimi sabit kalır. Artan faktörler (daha hızlı artan emek)
tekstil üretimi için gereken oranı tam olarak karşılarken makine endüstrisinde üretim hiçbir
biçimde etkilenmeyecektir.
Emekteki artış , emek-yoğun endüstri olan tekstilde çalıştırılacaktır. Ancak bu sektörde
üretimde bulunabilmek için belirli oranda sermaye de gerekir. Sermaye artışı bu ihtiyacı
karşılayamadığına göre, ortaya çıkan sermaye ihtiyacı makine endüstrisinden karşılanacaktır.
Tekstil endüstrisinde sermayeye olan talep artışı, sermayenin bedelini yükselterek bu
faktörün makine endüstrisinden tekstile kaymasına yol açar. Fakat tekstil üretimi artarken
makine endüstrisinden ayrılan sermaye, bu kesimde üretimin düşmesine neden olur,
dolayısıyla ekonomi 2 numaralı alanda dengeye gelir.
Sonuç olarak ihracat kesiminde yoğun olarak kullanılan faktörün daha yüksek bir
oranda artışına dayanan büyüme koşulları altında, ihraç edilebilir malların üretimi, ithal
edilebilir malların üretiminden göreceli olarak daha fazla artacak ve uluslararası ticarette
GSMH’daki toplam artıştan daha yüksek oranda genişleyecektir. Yani eğer ihracat sektöründe
yoğun olarak kullanılan faktör daha büyük bir oranda artmış ve tüketim de büyüme ile aynı
oranda artmış ise ticareti arttırıcı yönlü büyüme meydana gelmiş olur. Bu durumda ülkenin
ticaret hacmi artar.94
Eğer ülkenin ticaret hacmi, gelirdeki (GSYH’deki) büyümeden daha yüksek oranda
genişliyorsa, o ülkede dış ticaretin göreceli önemi artıyor demektir. Grafikte bu durum OPnin
ORden uzaklaşacak biçimde yatay eksene doğru kayması, dolayısıyla üretim noktasının
tüketim noktasından giderek ayrılması biçiminde temsil edilir.

4.2.3. Ticarete Karşıt Yönlü Büyüme
Eğer ithalata rakip sektörlerde yoğun olarak kullanılan faktör daha büyük bir oranda
artmış ve tüketim de büyüme ile aynı oranda artmış ise ticarete karşıt yönlü büyüme meydana
gelmiş olur. Bu durumda ülkenin ticaret hacmi daralır.95

4.3. Rybczynski Teoremi
Bu teorem, T.M. Rybczynski tarafından geliştirilmiştir. Teorem ticareti arttırıcı yönlü
büyüme için özel bir durumu açıklar. Eğer üretim faktörlerinden birinin arzı sabitken diğer
üretim faktörünün arzı artmış ise arzı artan faktörü yoğun olarak kullanan sektörde üretim
mutlak olarak artar; arzı sabit kalan faktörü yoğun olarak kullanan sektörde ise üretim mutlak
olarak azalır.96
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4.4. Yoksullaştıran Büyüme (Bhagwati)
Ekonomik büyümenin ülkenin dış ticaret hadlerini bozması nedeniyle zarara
uğratılmasını ilk gözlemleyen iktisatçı Edgeworth’tur. 1958’de Bhagwati yoksullaştıran
büyümenin kuramsal temellerini geliştirmiş ve Edgeworth tarafından ortaya atılan, dış
ticaretteki artışın dış ticaret hadleri üzerindeki olumsuz etkisini daha ayrıntılı olarak ortaya
koymuştur.97
İktisadi büyümenin birbirine ters iki etkisi vardır.
İktisadi büyüme sonrasında, eğer ticareti arttırıcı yönlü büyüme meydana gelmişse
ticaret hacmi artarken dış ticaret haddi ülke aleyhine değişir.
Diğer taraftan, eğer ticarete karşıt yönlü büyüme meydana gelmişse, ticaret hacmi
daralırken dış ticaret haddi ülke lehine değişir.
Dış ticaret haddi, ihracat fiyatları ile ithalat fiyatları arasındaki orandır. Dış ticaret
haddi, bir ülkenin diğer ülkelere sattığı veya bu ülkelerden aldığı malların fiyatlarındaki
değişmeler dolayısıyla dış ticaretten kazançlı ya da zararlı çıktığını gösterir.98

Dış ticaret haddi =
(Net dış ticaret haddi de denilir)

İhracat fiyatları endeksi

x 100

İthalat fiyatları endeksi

Ticareti arttırıcı büyüme meydana geldiğinde, ticaret hadlerinde meydana gelen refah
kaybının, büyüme nedeniyle oluşan refah artışından büyük olduğu durumlarda büyüme
yoksullaşmaya neden olur. Bu duruma yoksullaştıran büyüme adı verilir.99

4.5. Dış Ticaret Politikası
Dış ticaret politikası ülkenin dış ticaretini, belirlenen hedefler doğrultusunda
düzenlemek amacıyla alınan önlemler bütünüdür.100 Dış ticaret politikası, ithalat ve ihracat
kalemleri üzerindeki tüm hükümet faaliyetlerini kapsayan bir çeşit dış ekonomi
politikasıdır.101

Nejat Erk, Sanlı Ateş, Tuba Direkçi, “Gümrük Birliği Sonrası Türkiye Dış Ticareti’ne Yoksullaştıran Büyüme
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Hükümetlerin; ülkenin doğrudan dış ticaret akımlarını sınırlandırmak, özendirmek
veya bu işlemlerin yapılış yöntemlerini düzenlemek için aldıkları sistematik önlemlere dış
ticaret politikası denir. Dış ticaret politikası, hükümetlerin genel ekonomi politikalarının
önemli bir aracıdır.102

4.5.1.Dış Ticaret Politikalarının Amaçları
4.5.1.1. Otarşi
Otarşi, ekonomik bakımdan kendi kendine yeterlilik demektir. Dolayısıyla bu
politikayı benimseyen ülkelerde ticaret politikasının amacı, dış dünya ile ekonomik bağların
en düşük düzeye indirilmesidir. Günümüz küresel ekonomisinde geçerliliğini yitirmiş bir
uygulamadır.103

4.5.1.2. Dış Rekabetten Korunma
Dış rekabetten korunma politikasının amacı, ülkedeki üreticileri uluslararası düzeyde
rekabet gücü olan güçlü işletmelere karşı korumaktır. Koruma politikası, tarife ve miktar
kısıtlamaları aracılığıyla uygulanır.
Bazı durumlarda ise diğer ülkeleri tarife oranlarında indirim yapmaya zorlamak
amacıyla korumacı politikalar uygulanabilir. Pazarlık Tarifeleri denilen bu uygulama ile
gümrükler yükseltilerek karşı tarafa zarar verilmek istenir.104
Korumacılık konusunda diğer bir husus yavru (bebek) sanayileri ile ilgilidir. Belli bir
malın üretiminde potansiyel olarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ülkelerin, söz konusu
bebek sanayilerini dış rekabete karşı geçici olarak yani bu firmalar ölçek ekonomilerinden
yararlanma olanağı elde edinceye kadar, korumaları gerekir.105

4.5.1.3. Ekonomik Liberalizasyon
Liberal dış ticaret politikaları izlenerek ulusal ekonomi dünya ekonomisi ile
bütünleştirilmeye çalışılır. Liberal dış ticaret politikaları serbest dış ticareti öngörür. Devletin
ekonomiye müdahalesini savunmaz.

4.5.1.4. İç Piyasaları Düzenlemek
Bu politikada iç piyasada oluşan tekelci yapıların kırılarak etkinliğin sağlanması
amaçlanmıştır. Piyasalar, iç talebin çok sayıda ithalatçı firmayla buluşturulmasıyla düzenlenir.
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4.5.1.5. İç Ekonomik İstikrar
Tarife ve kota uygulamaları ile iç talebin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması
amaçlanmıştır. Ekonomik istikrarsızlık, işsizlik ve enflasyon olarak kendini gösterebilir. Bu
durumda eksik istihdamdaki ülkeler, dış ticaret politikalarını tam istihdama yönelmede
kullanabilir.106
Dış ticarete, sosyal ve politik amaçlarla yapılan müdahaleler de bulunmaktadır;107
Ulusal savunma ile ilgili sanayilerin kurulması ya da geliştirilmesinde dış korumaya
ihtiyaç duyulur. Ulusal güvenlik gerekçesiyle ekonomik maliyet dikkate alınmaz.
Kamu sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelerin ithalat ve ihracatının yasaklanması,
dış ticarete sosyal amaçla getirilen bir kısıtlamadır.
Kısıtlayıcı dış ticaret politikaları, çoğu zaman belli çıkar gruplarının politik baskıları
sonucu yürürlüğe girmektedir. Politik yönden korumacılık lehine aşırı bir baskı vardır. Çünkü
ticaretin daha serbest olması, herkesin çıkarına hizmet ederken; korumacılık bazı insanlara
fayda sağlar.108

4.5.1.6. Tam İstihdam
Ülkedeki tüm üretim faktörlerini üretim sürecine dâhil ederek kaynakların atıl
kalmamasını amaçlayan politikalardır. İstihdam hacminin azaldığı, ekonomide deflasyonist
eğilimlerin ortaya çıktığı dönemlerde toplam talebin arttırılması amacıyla dış ticaret politikası
araçlarından yararlanılabilir.109
Milli gelirin oluşumunda, ihracat harcama akımına yapılan bir katkı; ithalat ise
harcama akımından ayrılan bir sızıntıdır. İhracat toplam talebin, ithalat ise toplam arzın
unsurlarıdır.110 İşsizlikle mücadelede ithalatı sınırlayıcı önlemlerin alınması ile toplam talep
yabancı mallar üzerinden yerli mallara kaydırılır. Böylece milli gelir ve istihdam düzeyi
yükseltilmiş olur. Bununla birlikte, ihracatı teşvik edecek önlemler de alınabilir, ancak
alınacak önlemlerle ithalatın daraltılması, ihracattaki artıştan çok daha hızlı olacaktır.

Seyidoğlu, a.g.e. s.140.
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4.5.1.7. Gelir Artışı
İhracat ve ithalat işlemleri üzerinden alınan bazı vergiler hazine için önemli bir gelir
kaynağıdır. Dış ticaretin gelişmesi, kalkınmayı ve büyümeyi destekler nitelikte olursa GSYH
ve GSMH’yi de arttıracağından, kişi başına düşen geliri de arttırır.111
Vergi gelirlerinin çok düşük düzeylerde seyrettiği azgelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde ithalat, idari olarak başarılabilecek tek gelir kaynağı olarak görülmektedir.112

4.5.1.8. Ekonomik Kalkınma
Ülkeler, ekonomik kalkınmalarını sağlamak amacıyla sanayileşme stratejileri
uygularken dış ticaret politikasından da yararlanmaktadırlar. Koruyucu dış ticaret politikası
ise, ithal ikameci sanayileşme stratejisinin en önemli aracı durumundadır. Yeni sanayiler dış
rekabetten korunarak ekonomik kalkınma sağlanmaya çalışılır.113

4.5.1.9. Ödemeler Bilançosu Dengesi
Ekonomi yöneticilerinin çeşitli mali araçları kullanarak ülkenin ödemeler
bilançosundaki dengeyi sağlama veya dengesizliklerin önüne geçme gayretleridir. Dış
ödemeler bilançosu açık veren ülkeler, gümrük vergileri, kotalar, ithalat yasakları gibi
kısıtlayıcı dış ticaret politikası araçları ile ithalatı daraltmak ve ülkeden döviz çıkışını
azaltmak amacıyla uluslararası ticarete müdahalede bulunurlar.114
Dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi amacıyla uluslararası ticarete müdahale edilmesi,
optimum tarife olarak adlandırılan bir kavram ile açıklanır. Optimum tarifeye göre, ithalata
yüksek bir gümrük vergisi konulması durumunda, söz konusu malları ihraç eden yabancı
satıcılar, ihracat miktarlarının azalacağı endişesiyle, mallarını daha düşük bir fiyattan satmaya
çalışırlar. Bu durumda ülke, aynı miktarda dövizle daha çok mal ithal edebilecek, dolayısıyla
dış ticaret hadleri (ihracat fiyatları / ithalat fiyatları) ülke lehine değişecektir.115

Seyidoğlu, a.g.e. s.141.
Harry G. Johnson, Tarifeler ve İktisadi Kalkınma: Teorik Bazı Konular, Çev: Nazım Engin, İKV Çeviri
Dizisi No: 1, İstanbul, 1978, s.3.
113
Karluk, Uluslararası Ekonmi…, s.315.
114
Seyidoğlu, Uluslararası İktisat…, s.141.
115
Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama.., s.278.
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Uygulamalar
1) Teknoloji Açığı Teoremi açıklanacaktır.
2) Ürün Dönemleri Hipotezi’nin içerdiği dönemler açıklanacaktır.
3) Dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişki açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Teknoloji Açığı Teoremi’ni araştırınız.
2) Ürün Dönemleri Hipotezi’nin içerdiği dönemleri araştırınız.
3) Dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişkileri araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sanayi ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir bölümünün nitelikli işgücü
farklılıkları ile açıklanabileceğini öğrendik. Nitelikli işgücü bakımından zengin ülkeler, bu
faktörlere bağlı olarak üretimi yapılan mallarda uzmanlaşırlar. Niteliksiz emeğe bol olarak
sahip ülkeler ise yoğun olarak niteliksiz emeği içeren malları üretirler.
Sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir bölümü yeni mal ve üretim
süreçlerine dayanır. Yeniliği bulan firma onun monopolcüsü olur. Yeni bir mal veya üretim
süreci bulan ülke onun ilk ihracatçısı olur. Mal, teknoloji taklidi yoluyla ucuz emek avantajına
sahip gelişmekte olan ülkelerde daha ucuza üretilmeye başlanır.
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Bölüm Soruları
1) Sanayi ülkeleri arasındaki dış ticareti iş gücü farklılıkları ile açıklayan teori
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nitelikli İşgücü Teorisi
b) Mutlak Üstünlükler Teorisi
c) Leontief Teorisi
d) Kutuplaşma Teorisi
e) Tercihlerde Benzerlik Teorisi

2) Nitelikli İş gücü Teoremi aşağıdaki bilim adamlarından hangileri tarafından
geliştirilmiştir?
a) Smith-Ricardo
b) Singer-Prebisch
c) Mill-Laffer
d) Keesing-Kenen
e) Heckscher-Ohlin

3) Aşağıdaki teorilerden hangisi yeni bir mal geliştiren ve ilk ihracatçısı olan ülkenin
zamanla ithalatçı konumuna geleceğini savunur?
a) Fırsat Maliyeti Teorisi
b) Teknoloji Açığı Teoremi
c) Tercihlerde Benzerlik Teorisi
d) Leontief Paradoksu
e) Nitelikli İş gücü Teorisi
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4) Teknoloji Açığı Teoremi hangi tarihte ortaya atılmıştır?
a) 1961
b) 1981
c) 1941
d) 1931
e) 1971

5) Aşağıdaki dönemlerden hangisi Ürün Dönemleri Hipotezi içerisinde yer alır?
a) Hazırlık ürün dönemi
b) Son ürün dönemi
c) Pazar ürün dönemi
d) Standartlaşmış ürün dönemi
e) Geçiş ürün dönemi

6) Ölçek Ekonomileri Teoremi’ni geliştiren bilim adamları hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a) Smith-Ricardo
b) Krugman -Helpman
c) Stolper-Samuelson
d) Singer-Prebisch
e) Leontief -Mill
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7) Ölçeğe göre azalan maliyetler sonucunda hangi getiri ile karşılaşılır?
a) Ölçeğe göre sabit getiri
b) Ölçeğe göre azalan getiri
c) Ölçeğe göre artan getiri
d) Pozitif dışsallıklar
e) Negatif dışsallıklar

8) Monopolcü Rekabet Teorisi’ne göre dış ticaret nasıl açıklanır?
a) Malların standart olması
b) İkamesi olmayan mal
c) Malların homojen olması
d) Malların aynı özellikte olması
e) Malların heterojen olması

9) Fert başına reel hâsılada meydana gelen devamlı artış aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
a) Üretim olanakları eğrisinin sola kayması
b) Nüfus artışı
c) Farksızlık eğrisinin sola kayması
d) Phillips eğrisinin sola kayması
e) Büyüme
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10) Üretim faktörlerinin aynı oranda artması, faktörlerin ekonominin farklı
sektörlerine tahsisinin aynı oranda gerçekleşmesi ve tüketimin büyüme ile aynı oranda artması
aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
a) Üretim olanakları eğrisinin sola kayması
b) Üretim olanakları eğrisinin konumunun değişmemesi
c) Yansız büyüme
d) Ticaret arttırıcı büyüme
e) Ticarete karşıt yönlü büyüme

Cevaplar
1) a

2) d

3) b

4) a

5) d

6) b

7) c

8) e

9) e

10) c
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5. ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKALARININ ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Uluslararası Ekonomi Politikalarının Araçları
5.1.1. Gümrük Tarifeleri
5.1.1.1. Gümrük Tarifelerinin Etkileri
5.1.1.2. Tarife Tedbirlerinin Nedenleri
5.1.1.2.1. Ulusal Güvenlik
5.1.1.2.2. Genç Endüstri Tezi
5.1.1.2.3. Stratejik Ticaret Politikası
5.1.1.2.4. Damping
5.1.1.3. Efektif (Etken) Koruma
5.1.1.4. Gümrük Tarifelerinin Yansıması
5.1.1.5. Özel Dış Ticaret Rejimleri
5.1.2. Tarife Dışı Engeller
5.1.2.1. Kotalar (Miktar Kısıtlamaları)
5.1.2.1.1.İthalat Kotaları
5.1.2.1.2.İthal Yasakları
5.1.2.1.3.Döviz Kontrolü
5.1.2.1.4.Çoklu Kur Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uluslararası ekonomi politikalarının araçları nelerdir?
2) Gümrük tarifesi nedir?
3) Tarife dışı engeller nelerden oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası Ekonomi
Politika Araçları

Uluslararası ekonomi
politika araçlarının
kavranması.

Uluslararası Ekonomi
Politika Araçları ile ilgili
bakınız: Ekonomi
politikasının amaçları,
araçları ve olası sonçları ile
ilgili makaleler.

Gümrük Tarifeleri

Gümrük tarifelerinin
etkilerinin incelenmesi.

Gümrük Tarifeleri ile ilgili
bakınız: Gümrük tarife
istatistik raporları

Gümrük Tarifeleri

Tarife tedbirlerinin
nedenlerinin anlaşılması.

Gümrük Tarifeleri ile ilgili
bakınız: Gümrük Mevzuatı.
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Anahtar Kavramlar


Gümrük tarifesi



Kota



Döviz kontrolü



Çoklu kur sistemi
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Giriş
Tarife, çeşitli mallara uygulanacak vergi oranlarını gösteren listeleri ifade eder.
Gümrük vergileri genelde ithalattan alınır. Genellikle ithal edilen nihai malların yurtiçindeki
benzerlerinin üretiminde kullanılan girdiler, yani ara mallar ve hammaddeler de gümrük
tarifesine tabidirler.
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5.1. Uluslararası Ekonomi Politikalarının Araçları
5.1.1. Gümrük Tarifeleri
En eski ve en geniş kullanım alanına sahip dış ticaret politikası araçlarındandır.
Gümrük vergileri, malların uluslararası sınırlardan geçirilmesi için hükümetten alınan izne
karşılık ödenen vergileri ifade eder.116
Dış ticarete taraf olan ülkelerin gümrük mevzuatları ve dış ticaret anlaşmalarıyla
düzenlenen bir vergi türüdür. Bu verginin konusu ithal malları olup söz konusu malların
ülkeye girmesi vergiyi doğuran olaydır. Tarife ise uluslararası ticarete konu olan tüm mallara
uygulanacak vergi oranlarını gösteren listelerdir.117
Ülkelerin kendi kanunlarıyla düzenlenen tarifeye otonom gümrük tarifesi, ülkeler arası
anlaşmalarla konmuş olanlara sözleşmelere dayanan gümrük tarifesi denir. Malların metre,
adet ve tane gibi birimleri üzerinden alınması durumunda spesifik, malların değerleri
üzerinden alınması durumunda ise advalorem vergilendirme söz konusudur.118
Spesifik vergi uygulamasında, malın yurt içi fiyatındaki artış spesifik vergi kadardır.
Advalorem vergi uygulamasında malın yurt içi fiyatındaki artış dünya fiyatı ile vergi oranı
çarpımı kadar olur. Spesifik ve advalorem vergi aynı anda uygulanıyorsa buna bileşik tarife
denir. İthalat ile rekabet hâlinde olan yurt içindeki üreticileri yabancı firmalara karşı kısmi
olarak koruyan tarifelere koruyucu tarife denirken tam olarak koruyan tarifelere engelleyici
tarife denir. Eğer tarife konulan bir mal, yurt içinde zaten üretilmiyorsa koruma sağlamayan
bu tarifeye hâsılat tarifesi denir.119

5.1.1.1. Gümrük Tarifelerinin Etkileri
Gümrük tarifelerinin temel amacı hazineye gelir sağlamaktır ve bu tarifeler, ithal
malların büyük kısmına bu amaçla konmuştur.
Gümrük tarifeleri ayrıca gelişmekte olan yerli sanayi işletmelerini uluslararası
düzeydeki güçlü işletmelerden korumayı amaçlar. Uluslararası işletmelerin maliyet avantajı
sayesinde düşük fiyata sattıkları malların yerine yerli sanayinin daha yüksek fiyattaki malları
iç talebi karşılayacak ve yerli işletmelerin ayakta kalması sağlanacaktır.
Bunun yanında gümrük tarifelerinin, sosyo-kültürel ve siyasi amaçlı (iş birliği veya
ambargo gibi) uygulamaları da bulunmaktadır. Gümrük tarifeleri hangi amaçla konulursa

Ray G. Blakey, Maliye Ders Notları, Çev: Reşat Aktan, A.Ü. SBF. Yay. No:38-20, Ankara, 1953, s.86.
İyibozkurt, İktisada Giriş…, s.295.
118
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.331.
119
Seyidoğlu, a.g.e. s.157-158.
116
117
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konulsun, asıl amaçlarının yanında çeşitli diğer makroekonomik parametreler üzerinde önemli
etkileri vardır.120
Şekil 1. Gümrük Tarifelerinin Etkileri

Kaynak: Seyidoğlu, a.g.e. s.159.

Şekilde Arz (A) ve Talep (T), temsili bir ülkede ele alınan malın arz ve talep
eğrileridir. P1, dünya fiyat düzeyidir. Bu fiyattan yurt içi talep R kadarken yurt içi üretim K
kadardır. Dolayısıyla söz konusu ülkede, R düzeyindeki talebi karşılamak için K-R kadar
ithalat yapılmalıdır.
Mal birimi başına spesifik bir vergi konulduğu zaman, yurt içi fiyatın P2’ye yükseldiği
varsayıldığında, bu fiyat artışı bir yandan talebin daralmasına yol açacak, bir yandan da yurt
içi üretimin artmasına neden olacaktır.
Yurt içi üretimin K’dan S’ye yükselmesine tarifenin üretim etkisi-koruyucu etkisi
denir. Yurt içi tüketimin R’den U’ya gerilemesine tarifenin tüketim etkisi denir.
Vergi sonrası yurt içi talep U noktasına gerilerken yurt içi üretim S seviyesine
yükselecektir. Bu durumun sonucunda ithalat S-U seviyesine gerileyecektir.
İthalatın (K - R) den (S - U) ye gerilemesine tarifenin ticaret etkisi denir.
c dikdörtgeninin alanı, devletin ithalat üzerinden alacağı gümrük tarifelerinden
kaynaklanan gelir miktarını gösteren alandır ve bu duruma gelir etkisi adı verilir.

Parasız, Özer, a.g.e. s.507.

120
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Tarife sonrası tüketici fazlası (d + a + c + b) alanı kadar azalmıştır.
Üretici fazlası ise tarife sonrasında (d) alanı kadar artmıştır.
Tüketici fazlasındaki (d + a + c + b) kadarlık azalışın (d) kadarı üreticilere, (c) kadarı
devlete transfer olmuştur. Böylece (d+c) ithalat tarifesinin yeniden dağılım etkisidir.
Tüketici fazlasındaki azalmadan geriye kalan (a+b), toplumsal refah kaybını (dara
kaybını veya etkinlik kaybını) gösterir ve tarifenin refah etkisi olarak adlandırılır.
(a) alanı, dünyadaki düşük maliyetle üretim yapan firmalardan ithalat yapmak yerine
daha yüksek maliyetli bir şekilde yurt içinde üretim yapmanın, yani kaynakları karşılaştırmalı
üstünlüklere uygun bir şekilde kullanmamanın maliyetini gösterir ve üretim sapma maliyeti
olarak adlandırılır.
(b) alanı ise tüketicilerin daha yüksek bir fiyat üzerinden tüketim yapmaları nedeniyle
oluşan kaybı gösterir ve tüketim sapma maliyeti olarak adlandırılır.

5.1.1.2. Tarife Tedbirlerinin Nedenleri
5.1.1.2.1. Ulusal Güvenlik
Savaş dönemlerinde ülkeler, arz güvenliğini sağlamak için başta stratejik mallar olmak
üzere çeşitli mallara yönelik endüstrilerin gelişmesini isterler.121
Bu amaçla devlet, yurt içindeki ilgili endüstrilerde faaliyet gösteren firmaları
desteklemek için söz konusu malların ithalatına tarife uygular.122

5.1.1.2.2. Genç Endüstri Tezi
Bu teze göre ülkeler, kalkınma politikaları kapsamında ileride gelişip karşılaştırmalı
üstünlüğe sahip olacak endüstrileri, ideal üretim düzeyine ulaşıncaya kadar gümrük tarifeleri
aracılığı ile dış rekabetten korumalıdır.123
Henüz olgunlaşmamış endüstrinin gelişimini tamamlayana kadar korunması, onun
güçlü yabancı işletmeler tarafından yok edilmesini engeller. Genç Endüstriler Tezi’nin
Almanya’daki savunucusu Friedrich List, ABD’deki savunucusu ise Alexander
Hamilton’dır.124

İnan, a.g.e. s.224.
Parasız, Özer, a.g.e. s.504.
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David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, İktisat, Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.580.
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Aykut Kibritçioğlu, “Friedrich List’in Bebek Endüstriler Tezi”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA
Paper No. 2549, posted 5. April 2007, s.49.
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5.1.1.2.3. Stratejik Ticaret Politikası
Genç Endüstri Tezine benzer şekilde ekonomide endüstriyel koruma hedeflenmiştir.
Stratejik Ticaret Politikası Tezine göre ekonomide kilit endüstrilerin korunması ve bu sayede
ekonomik dışsallıklar yaratılması hedeflenmiştir. Çünkü söz konusu endüstrilerden
sağlanacak dışsal ekonomilerden bütün ülke yararlanır. Stratejik Ticaret Politikası, Genç
Endüstriler Tezinin gelişmiş ülkelerdeki yansımasıdır.

5.1.1.2.4. Damping
Büyük firmaların ürettikleri malları maliyetin altında satması sonucu küçük firmaların
piyasada tutunamaması dampingdir. Gümrük tarifeleri ile yabancı ülkelerden gelen dampinge
karşı yerli üreticilerin korunması amaçlanır.125
Anti-damping vergileri ise yeni bir pazar elde etmek, belli bir pazardaki payını
arttırmak ya da mevcut payını korumak amacında olan ihracatçının, ihraç ürününü iç piyasada
olduğundan ucuza veya maliyetinin altında bir fiyatla dış pazara arz etmesi karşısında
uygulanan tarife dışı vergilerdir.126 Ancak, ihracatçının suni olarak fiyatını düşürmesi ve
girdiği piyasada rakiplerini bertaraf ederek monopol gücü elde etmeyi amaçlaması durumunda
böyle bir uygulamaya gidilmektedir.127
Damping çeşitleri aşağıda belirtildiği gibidir;128
Arada Bir Yapılan Damping: Ekonomide görülen talep daralması, zevk ve
tercihlerin değişmesi ve benzeri geçici nedenlerle, firmanın iç satışlarının yavaşlaması
stoklarda aşırı birikmeler doğurabilir. Bu gibi durumlarda üreticiler, bu stok fazlalarını
yalnızca değişken maliyetleri karşılayacak bir fiyattan dış piyasalarda satmayı deneme yoluna
gidebilirler. Arada bir yapılan damping, iç piyasada firmaların yaptıkları mevsim sonu
indirimli satışlara benzetilebilir.
Yıkıcı Damping: Bazen büyük bir firma, dış piyasadaki rakiplerini ortadan kaldırmak
için fiyatlarını onların dayanamayacağı kadar düşürür, rakipler endüstriden çıktıktan sonra da
monopolcü olarak fiyatları aşırı şekilde yükseltirler. Buna yıkıcı damping adı verilir. Yerli
endüstrilerin bu tür zararlı dampingin etkilerine karşı korunması gereklidir.
Sürekli Damping: Bazı durumlarda ise firma malını dış piyasalarda sürekli olarak
içerden daha düşük fiyatlardan satmayı planlayabilir. Sürekli damping bir çeşit uluslararası
fiyat farklılaşması olup monopolcü firmanın normal kâr maksimizasyonunun sonucudur.
Burada üretim hacminin genişletilip sağlanacak içsel ve dışsal ölçek ekonomilerle
maliyetlerin düşürülmesi amaçlanır.
İnan, a.g.e. s.223.
Canan Balkır, Hülya Ünal, Uluslararası Ticarette Haksız Rekabet ve Anti-damping Uygulamaları:
Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Model, Dış Ticaret Derneği Araştırma Merkezi Yayın., 1986, s.9-24.
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Araştırmaları Dergisi, Cilt: l, Sayı:l-2, 1991, s.336.
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5.1.1.3. Efektif (Etken) Koruma
İthal ürünlere uygulanan nominal gümrük tarifelerinin fiili etkilerini ölçmek için
geliştirilmiş bir kavramdır. Nominal gümrük tarife oranı, fiili koruma oranından farklı
olabilmektedir.129
Efektif koruma oranı, üretilen malların her bir biriminin katma değeri üzerindeki
gümrük tarifesinin etkisini inceler. Ayrıca bu etki, gümrük tarifelerinin yanında, dış ticaret
sürecinden alınan diğer ithal vergiler için de benzer sonuçlar yaratır.130
Efektif koruma oranının nominal gümrük tarifesinden farklı olmasının temel nedeni;
bir endüstrideki üretimin katma değerinin, hem girdiler hem de çıktı üzerindeki gümrük
tarifeleri sebebiyle değişebilmesidir. Bir diğer önemli neden ise girdiler üzerindeki nominal
tarife oranının çıktı üzerindekinden küçük olduğu durumda, efektif koruma oranının nominal
gümrük tarifesinden yüksek olmasıdır.131
Bununla birlikte, girdi üzerindeki vergi oranı daha küçükse aynı durum söz konusu
olur ve bu durumda efektif koruma oranı, nominal gümrük tarifesinden daha düşük bir
düzeyde oluşur.
Efektif koruma oranının formülü,132
e = (t - ar) / (1 - a) şeklindedir,
t: Nihai mal üzerindeki gümrük tarifesi oranı (Nominal tarife)
a:Tarife yokluğunda (serbest ticaret koşullarında) ithal girdi değerinin nihai mal
değerine oranı
r: İthal girdiye uygulanan tarife oranı

5.1.1.4. Gümrük Tarifelerinin Yansıması
Belirli bir mala uygulanan gümrük tarifesi sonucu, nihai malın fiyatında yaşanacak
artışın ihracat miktarını azaltacağı endişesiyle, ihracatçı firmanın fiyatları indirmesidir. Bu
durum daha çok ithalatçı ülkenin, ihracatçı ülke mallarının en büyük alıcısı olması durumunda
söz konusu olacaktır.133
Almanya'nın Türkiye'den çok önemli miktarlarda fındık ithal ettiğini varsayalım.
Almanya, fındık için gümrük tarifesi uygularsa, hiç kuşkusuz Almanya’daki fındık fiyatı
(tarife eklendiği için) artacak, fındık talebi azalacaktır.
Karluk, Uluslararsı Ekonomi…, s.359.
Seyidoğlu, a.g.e. s.170-171.
131
Karluk, Uluslararsı Ekonomi…, s.359.
132
İyibozkurt, Uluslararsı İktisat…, s.187.
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Bu durumda eğer Türkiye, Almanya'da yaşanan tarife sonrası yüksek fiyat düzeyinden
kaynaklanan talep azalmasından etkilenmek istemiyorsa, yani eskisi kadar ihracat yapmak
istiyorsa fındık fiyatını, uygulanan tarife kadar azaltacaktır. Bu durumda gümrük tarifesi
Almanya’dan Türkiye’ye yansımış olacaktır.
Şekil 17. Gümrük Tarifelerinin Yansıması

Kaynak: Seyidoğlu, a.g.e. s.169.

Tarife öncesi P fiyat düzeyinde Türkiye'nin arz fazlası MN, Almanya'nın talep fazlası
ise M'N' kadardır.
Almanya'nın fındık ithalatı için birim başına PAPT kadar gümrük tarifesi uygulaması
sonucu, fındık fiyatları Türkiye'de PT düzeyine düşerken Almanya'da PA düzeyine
yükselecektir.
Normal şartlarda bu durum, uygulamaya konulan gümrük tarifesinin PPT kadarlık
kısmının Türkiye, PPA kadarlık kısmının ise Almanya tarafından ödeneceği anlamına gelir.
Böyle bir durumda, vergi yükünün ülkeler arasında ne oranda paylaşılacağı, ülkelerin
ekonomik şartlarına göre değişmektedir.
Vergi yükünün ihracatçıya yansımasındaki temel koşul, alıcının büyük bir ülke
olmasıdır. Büyük bir ülkenin bir mala uyguladığı tarifenin, o malın hem yurt dışında hem yurt
içinde tarife öncesine göre daha ucuz hâle gelmesine yol açmasına ve böylece tarifenin yurt
içi üretime negatif koruma sağlamasına Metzler Paradoksu denir.134

134

Bayraktutan, a.g.e. s.179.
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5.1.1.5. Özel Dış Ticaret Rejimleri
Geçici İthalat ve Geçici İhracat: Daha sonra tekrar yurt dışına çıkarılmak şartıyla
ülkeye girmesine izin verilen mallar, geçici ithalat kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda
yer alan mallardan gümrük vergisi alınmaz.135
Tersine, daha sonra tekrar ülkeye geri getirilmesi kaydıyla ülkeden ihraç edilen mallar
ise geçici ihracat rejimi kapsamında değerlendirilir. Bu tür mallara vergi iadesi ödemesi
yapılmaz.
Serbest bölgeler: Serbest bölge, bir ülkenin egemenlik sınırları içinde bulunmasına
karşın, gümrük sınırları dışında kalan, ticaretin ve üretimin serbest bir şekilde gerçekleştiği,
devletin kısıtlayıcı düzenlemelerinin olmadığı ya da kısmen olduğu bölgelerdir. Yani serbest
bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber, dış ticaret, vergi ve gümrük
mevzuatının uygulanması bakımından gümrük hattı dışında sayıldığından, ülkede geçerli
ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin yasal düzenlemelerin uygulanmadığı, yapılan sınai ve
ticari faaliyetler için daha geniş muafiyet ve teşviklerin tanındığı, ülkenin diğer kısımlarından
fiziki olarak ayrılan ve ticari, endüstriyel ve hizmet faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir.136
Serbest bölgeler; ihracatı arttırmak, yabancı sermaye ve teknoloji transferi
gerçekleştirmek, döviz kazançlarını yükseltmek, mal alımı ve kredi kullanma imkânlarını
arttırmak ve yeni iş sahaları yaratmak için oluşturulurlar.137
Serbest bölgeler, ulusal işletmelere gümrük vergisiz, KDV’siz mal giriş imkânı sağlar.
Ülke ihracat ve döviz girdisini arttırır. Serbest bölgeye toplu getirilen mallar gerektiğinde
bölüm bölüm ülkeye ithal edilerek üretim maliyetlerini azaltır. Serbest bölgede doğrudan
istihdam yaratır. Serbest bölgedeki üretim faaliyetleri için, iç pazardan hammadde, yarı
mamul, mamul ithal edilerek ülke üretimini arttırır. Risk oranı düşük, kâr oranı yüksek olduğu
için yabancı şirketlerin serbest bölgelerde yatırımlarını yapmasını sağlar. Ülkeye yeni ve
gelişmiş teknolojilerin gelmesini hızlandırır.138
Antrepolar: Bu uygulamada, yabancı mallar herhangi bir gümrük tarifesi ödenmeden
kapalı alanlarda (depolarda) muhafaza edilir. Bu alanlar, gümrük idarecilerinin
denetimindedir.139
Antrepo; mal ve eşyaların miktar, kalite ve özelliklerinin incelenip kıymet tespitlerinin
yapıldığı ve uygun şartlarda korunmalarının gerçekleştirildiği, Gümrüklü Sahalarda kurulan
ve Gümrük Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan yerlerdir. Antrepolar;

Demirci Rasih, Rauf Arıkan, İ.Burhan Erdoğan, Genel Ekonomi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001, s.333.
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, “Serbest Bölgeler”, (Çevrimiçi) http// www.dtm.gov.tr.
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Ayhan Aybar, Açıklamalı Serbest Bölgeler Kanunu ve İlgili Mevzuat, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları,
Ankara, 1991, s. 15.
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Nuray Ergül, “Türkiye İçin Serbest Bölgelerin Önemi”, Vergi Sorunları Dergisi, 175, Nisan 2003, s. 100.
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Betsy Davis Cooksey, Source Book On Foreign Trade Zones, Free Zone Authority Ltd, Washington, 1981,
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gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının
konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır;140
Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük
antrepolarıdır.
Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük
antrepolarıdır.
Ancak, gümrük idareleri de doğrudan bu alanları işletebilir. Bu durumda gerçek
antrepo, özel kişiler tarafından işletildiğinde fiktif antrepo adını alır.
Transit Taşımacılık: Transit taşımacılık, bir ülkeden bir başka ülkeye ihraç edilen
malların ticaret güzergahında üçüncü bir ülkenin sınırları arasından geçmesidir. Geçiş
sırasında komisyon alınabilir, ancak gümrük vergisi alınmaz.141
Sınır ve Kıyı Ticareti: Komşu iki ülke arasında özel anlaşmalarla uygulanır.
Genellikle iki komşu ülkenin sınırına yakın yerleri kapsar.142
Bedelsiz İthalat: Yurt dışında çalışan işçilerin veya yurt dışında geçici görevli olan
kamu görevlilerinin, yurt dışında elde ettikleri gelirle kişisel kullanım veya meslek icrası için
satın alınan malların gümrüksüz veya gümrüklü olarak ülkeye ithaline olanak veren ticaret
türüdür.143

5.1.2. Tarife Dışı Engeller
5.1.2.1. Kotalar (Miktar Kısıtlamaları)
5.1.2.1.1. İthalat Kotaları
İthalatın, ithalata konu olan malların fiziki miktarı ya da değerleri itibarıyla
sınırlandırılmasıdır. Eğer kota uygulamasında ithalatın gerçekleştirileceği ülke de
belirleniyorsa buna seçici kota, eğer ülke belirlenmeden kota uygulanıyorsa global kota adı
verilir.144
Kotaların, gümrük tarifelerine benzer ekonomik etkileri vardır. Ancak kotaların,
tarifelerden farklı olarak kıtlık rantı etkisi bulunmaktadır.145

Metin Çancı ve Murat Erdal, Lojistik Yönetimi, İstanbul: UTIKAD, 2003, s.84.
Seyidoğlu, a.g.e. s.178.
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Şekil 18. İthalat Kotalarının Etkileri

Kaynak: Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.369.

Şekilde 18’ de görüldüğü üzere, c dikdörtgeninin alanı kadar kıtlık rantı (kota rantı)
oluşmaktadır.146
Kota ile aynı üretim, tüketim, ithalat ve refah etkisine neden olan tarife uygulamasına
eşdeğer tarife veya kotanın zımni tarifesi denir. Kota uygulamalarının; ithal malların miktarını
azaltması durumundan dolayı kaçakçılık ve karaborsacılığa neden olma ihtimali vardır. Ancak
ithalat kotaları, gümrük tarifelerine göre daha etkindir.147
Gümrük tarifeleri ile ithalat kotalarının karşılaştırılması aşağıda belirtildiği gibidir;148
Kotalar tarifelere göre çok daha katı uygulamalardır.
Gümrük tarifelerinde malın iç piyasadaki satış fiyatı, dış piyasa fiyatı ile gümrük
tarifesi toplamından yüksek değildir. Kotalarda ise iç satış fiyatının üst sınırı belli değildir. Bu
iç talep esnekliğine bağlıdır.
Kotalarda saydamlık yoktur.
Kotadan pay almak, özellikle bu mal iç piyasada yoğun biçimde talep edilen türden bir
mal ise, önemli bir ayrıcalık doğurur. Bu da gelir dağılımını bozar.

Parasız, Özer, a.g.e. s.509.
Seyidoğlu, a.g.e. s.188.
148
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.375-376.
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5.1.2.1.2. İthal Yasakları
İthalat yasakları, dış ticarette koruma nedenlerinin çok radikal bir şekilde
uygulanmasıdır. İthalat yasakları ile malın ülkeye girişi tamamen engellenir. Ayrıca halk
sağlığı, genel ahlak ve kamu düzeni gibi ekonomik olmayan nedenlerle de ithalat yasakları
konulabilir. Yasaklamalar, bir firma ya da ülkeye yönelik değilse global kota olarak
adlandırılır. İthalat yasaklarına aşağıda belirtilen nedenlerle daha çok başvurulmaktadır;149
Ekonomi için önemsiz veya lüks sayılan malların ithaline izin verilmeyerek kıt döviz
kaynaklarından tasarruf sağlanır.
Yerli sanayi dış rekabetten tamamen korunur.
Dış açıkların kapatılmasına katkı sağlanır.

5.1.2.1.3. Döviz Kontrolü
Döviz kontrolü, ülkelerin yabancı paralar ile gerçekleştirilen bankacılık işlemleri ve
borsa arbitrajları gibi işlemlerin kamu otoritelerince denetlenmesidir. Dar anlamdaki bu
denetleme işlemleri, günümüzde gelişmiş ülkelerde uygulanır. Serbest döviz piyasası
yoktur.150
Geniş anlamda döviz kontrolü; ülkelerin iktisat politikaları kapsamında yabancı
paraların değerinin kamu otoritelerince belirlenmesi, döviz alış ve satışları ile bu işlemler için
uygulanan komisyon miktarları, görünmeyen işlemlere getirilen miktar kısıtlamaları, yabancı
paraları bulundurma hakkının sade kamu otoritelerinde veya kamu otoritelerinin izninin
olduğu alanlarda olmasının yanında, blokaj ve ödeme anlaşmalarını dahi içeren oldukça
kapsamlı bir denetleme şeklidir.151
Döviz kontrol sisteminde dövizler, lisansa bağlı olarak tahsis edildiği için uluslararası
ticarette karşılaştırmalı üstünlüklerden tamamen uzaklaşılır. Yurt dışından döviz geliri elde
edenler, belirli bir süre içinde Merkez Bankası’nda döviz bozdurmak zorundadır. Merkez
Bankasından döviz satın alabilmek için önce yetkili makamlardan, ödeme türü ve miktarı
konusunda bir izin (lisans) almak gerekir.152

5.1.2.1.4. Çoklu Kur Sistemi
Kamu otoritelerinin; uyguladıkları dış ticaret politikaları kapsamında ithalatında
mahsur görmedikleri ürünler için düşük, ithalatını azaltmak istedikleri mal grupları için
yüksek döviz kuru uygulamalarıdır. Ayrıca bazı malların dünya düzeyinde üretim tekelini
elinde bulunduran veya yüksek karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan ülkeler, ihraç mallarını da

Seyidoğlu, a.g.e. s.190-191.
Demirci, Arıkan, Erdoğan, a.g.e. s.332.
151
Seyidoğlu, a.g.e. s.191-192.
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düşük resmi kur listesine koyar. Böylece bu ülkeler, yabancı para cinsinden ilgili malların
fiyatını yükselterek dış ticaret hadlerini kendi lehlerine çevirirler.153

Seyidoğlu, a.g.e. s.194.
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Uygulamalar
1) Gümrük tarifelerinin etkileri açıklanacaktır.
2) Gümrük tarifelerinin yansımasının nasıl gerçekleştiği açıklanacaktır.
3) Özel dış ticaret rejimleri açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Gümrük tarifelerinin etkilerini araştırınız.
2) Gümrük tarifelerinin yansıması nasıl gerçekleşmektedir, araştırınız.
3) Özel dış ticaret rejimlerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gümrük tarifesinin ne olduğunu öğrendik. Gümrük tarifesi geniş anlamda
dış ekonomi politikasının, dar anlamda ise dış ticaret politikasının en eski ve en çok kullanılan
araçlarından birisidir.
Gümrük, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarife
ise, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listelerdir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikası araçlarından birisidir?
a)Devalüasyon
b)Spekülasyon
c)Arbitraj
d)Gümrük tarifeleri
e)Opsiyon

2) Uluslararası ticarete konu olan tüm mallara uygulanacak vergi oranlarını gösteren
listelere ne ad verilmektedir?
a) Opsiyon
b) Tarife
c) Swap
d) Kota
e) Hedging

3) Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin etkilerinden birisi değildir?
a) ticaret etkisi
b) koruyucu etki
c) fayda etkisi
d) üretim etkisi
e) tüketim etkisi
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4) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette korumacılığın nedenleri arasında yer almaz?
a) Genç Endüstri Tezi
b) Ulusal Güvenlik
c) Antrepolar
d) Damping
e) Stratejik Ticaret Politikası

5) Büyük firmanın, dış piyasadaki rakiplerini ortadan kaldırmak için fiyatlarını onların
dayanamayacağı kadar düşürmesine ne ad verilir?
a) Geri satın alım işlemleri
b) Sınır ticareti
c) Antrepolar
d) Geçici ihracat
e) Yıkıcı Damping

6) Aşağıdakilerden hangisi ithal ürünlere uygulanan nominal gümrük tarifelerinin fiili
etkilerini ölçmek için geliştirilmiştir?
a) Arbitraj
b) Efektif (Etken) Koruma
c) Hollanda Hastalığı
d) Genç Endüstri Tezi
e) Döviz kontrolü
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7) Aşağıdakilerden hangisi özel dış ticaret rejimlerinden birisi değildir?
a) Serbest bölgeler
b) Çoklu Kur Sistemi
c) Sınır ticareti
d) Transit taşımacılık
e) Antrepolar

8) Aşağıdakilerden hangisi antrepo çeşitlerinden birisidir?
a) Kıyı antreposu
b) Kota antreposu
c) Tüketim antreposu
d) Genel antrepo
e) Sınır antreposu

9) Komşu iki ülke arasında özel anlaşmalarla uygulanan ticaret türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Antrepo
b) Sınır ve Kıyı Ticareti
c) Bedelsiz ihracat
d) Bedelsiz İthalat
e) Transit Taşımacılık
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10) Kota ile aynı üretim, tüketim, ithalat ve refah etkisine neden olan tarife
uygulamasına ne ad verilir?
a) Onarıcı taife
b) Yurtiçi tarife
c) Yıkıcı tarife
d) Spesifik tarife
e) Eşdeğer tarife

Cevaplar
1) d

2) b

3) c

4) c

5) e

6) b

7) b

8) d

9) b

10) e
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6. YENİ KORUMACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Yeni Korumacılık
6.1.1. Görünmez Engeller
6.1.2. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
6.2. Sübvansiyonlar
6.3. İthalat ve İhracat Vergileri
6.4. Monopoller ve Karteller
6.5. İhracatın Özendirilmesi
6.6. Bağlı Ticaret
6.6.1. Takas
6.6.2. Kliring
6.6.3. Aktarmalı Ticaret
6.6.4. Uluslararası Ödeme Anlaşmaları
6.6.5. Karşı Satınalım İşlemleri
6.6.6. Geri Satınalım İşlemleri
6.6.7. Dengeleme (Offset) Anlaşmaları
6.6.8. Üçlü Ticaret (Switch)
6.6.9. Barter
6.6.10. Fason İmalat
6.6.11. Leasing
6.6.12. Factoring
6.6.13. Forfaiting

117

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeni korumacılık yöntemleri nelerdir?
2) Gönüllü İhracat Kısıtlamaları neden yapılmaktadır?
3) Kliring işlemi nasıl yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dış ticarette yeni
korumacılık

Dış ticarette yeni
korumacılık adı altında
ortaya çıkan araçları
kavrayabilmek.

Dış ticarette yeni
korumacılık ile ilgili
bakınız: Serbest ticaret ve
korumacılık kitapları

Bağlı ticaret

Bağlı ticaretin getirilerini
sorgulayabilmek.

Bağlı ticaret ile ilgili
bakınız: Dış ticaret türlerini
içeren makaleler

Kliring işlemi

Kliring işlemlerinin dış
ticaret üzerindeki etkisini
ortaya koymak.

Kliring işlemi ile ilgili
bakınız: Ülkeler Arası
Kliring Antlaşmaları
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Anahtar Kavramlar


Takas



Kliring



Aktarmalı ticaret



Switch işlemi
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Giriş
Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ilişkiler, günümüz koşullarında uluslararası
ilişkilerle paralel bir seyir izlemektedir. Bu bağlamda dış ticaret konusunda ülkeler, ulusal
düzenlemeler yaparken mutlaka uluslararası mali ve ekonomik kuruluşları ve diğer ülkelerle
yapmış oldukları anlaşmaları dikkate almak zorundadırlar.
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6.1. Yeni Korumacılık
6.1.1. Görünmez Engeller
Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ilişkiler, günümüz koşullarında uluslararası
ilişkilerle paralel bir seyir izlemektedir. Bu bağlamda dış ticaret konusunda ülkeler, ulusal
düzenlemeler yaparken mutlaka uluslararası mali ve ekonomik kuruluşları ve diğer ülkelerle
yapmış oldukları anlaşmaları dikkate almak zorundadırlar.
Nitekim uluslararası anlaşmalar, kanunlar düzeyinde hukuki norm olarak
değerlendirilir. Bu durumda ülkeler, gerek diğer ülkelerle yapmış oldukları anlaşmalarca
gerekse de üye veya taraf oldukları uluslararası kuruluşlarca dış ticareti serbestleştirme
taahhütlerinde bulunmuşlardır.
Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), Dünya Ticaret Örgütü -WTO
(1995’den itibaren GATT’ın devamı niteliğindedir), bu kuruluşların başında gelmektedir.154
Ülkelerin bu taahhütler yüzünden tarife ve miktar kısıtlamalarına gidemedikleri
durumda dış ticareti (ithalat) kısıtlamak amacıyla ithal edilen mallara yönelik kalite, sağlık,
güvenlik ve çevre gibi standartlar getirerek söz konusu kurumlara ve anlaşmalara görünmeden
(yasal yükümlülükleri ihlal etmeden) ithalatı caydırmalarına görünmez engeller
denilmektedir.155

6.1.2. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
Gönüllü ihracat kısıtlamaları, gelişmiş ülkelerin ithalat yaptıkları az gelişmiş ülkelerin
ihracatlarını çeşitli baskı, siyasi manipülasyon, ekonomik ve askeri gizli tehditler yoluyla
görünürde hiç bir koruma tedbirine gerek olmaksızın engellemeleridir.156
Görünürde ithalatçı gelişmiş ülke hiçbir koruma tedbiri kullanmazken, ihracatçı ülke
yapmış olduğu ihracatını kendi isteğiyle azaltmaktadır.157
Gönüllü ihracat kısıtlamaları yani ithalat yapan ülkenin, ithalatını kısma tehdidine
karşılık, ihracatçı ülkenin ihracatını istenilen düzeyde tutması amacıyla yapılan bir tür miktar
kısıtlamasıdır. Yerli sanayisini korumak amacında olan ithalatçı ülke, ihracatçı ülke üzerinde

Gelir İdaresi Başkanlığı, GATT Bilgilendirme Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Daire Başkanlığı GATT (90) Müdürlüğü, Yayın No: 95, Ankara, 2009, s.6.
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Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.189. Gelir İdaresi Başkanlığı,GATT BilgilendirmeRehberi, Gelir İdaresi
Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı GATT (90) Müdürlüğü, Yayın No: 95, Ankara,
2009, s.6.
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157
Seyidoğlu, a.g.e. s.195.
154

122

ekonomik ve siyasal gücünü kullanarak mevcut ihracat hacmini azaltmaya veya belli bir
düzeyde tutmaya zorlamaktadır.158

6.2. Sübvansiyonlar
İhracat sübvansiyonları ve iç piyasaya dönük endüstrilere sübvansiyon şeklinde
gerçekleşebilir.
İhracatın teşvik edilmesi, ulusal üreticiler ile ihracatçıların, uluslararası piyasalardaki
rekabet güçlerinin devlet müdahaleleri ile suni olarak yükseltilmesi anlamına gelir.159
Burada sübvanse edilerek desteklenen, ihracata konu olan malın yurt içi üretimi değil,
ihraç edilen kısmıdır. Bununla birlikte, ithalatı ikame etmeye yönelik politikalar ile ihracatı
özendirici politikaların birbirine alternatif olarak düşünülmeleri yanlış olur. Her şeyden önce,
ithalatı destekleyen temel kaynak ihracattır.160
İhracata yönelik sübvansiyonların çeşitleri aşağıda belirtildiği gibidir;161
İhracat sübvansiyonları: Devlet; ihracatı teşvik etmek amacıyla vergi iadesi, düşük
faizli kredi gibi yöntemlerle ihracatçı firmaya ulusal para cinsinden daha fazla ödeme
yapılmasını veya ihracatçı firmanın birim üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlayarak
ihracat faaliyetlerini teşvik edebilir.162
İç Piyasaya Dönük Endüstrilere Sübvansiyon: İthalata rakip olan sanayileri
korumak amacıyla verilen sübvansiyonlardır. Sübvansiyonla korunan bir mal, yurt içinde
serbest dünya fiyatlarından satılırken devlet, yurt içinde üretim yapan yerli firmaya serbest
dünya fiyatı ile dünya fiyatını aşan maliyet arasındaki fark kadar ödemede bulunur.

6.3. İthalat ve İhracat Vergileri
İthalatta Fark Giderici Vergiler: İthalat ile rekabet eden yerli endüstrileri ve
özellikle tarım kesimini korumak için başvurulan uygulamalardan biridir. Doğurduğu
sonuçlar bakımından ithalat kotalarına benzer. Hükümetler, korumak istedikleri sektördeki
üreticiler için yüksek iç fiyatlar belirler. Bunlar minimum ithal fiyatını oluşturur. İç piyasada
bu yüksek fiyatları geçerli kılmak için fark giderici vergiler kullanılır.163
İhracat Vergileri: Malın ihracatından çeşitli isimlerle alınan vergilerdir. İhracatı
sınırlandırmaya yöneliktir. İhracattan vergi alınması; hazineye gelir sağlamak, ham

Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.381.
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maddelerin yurt içinde işlenmelerini özendirmek, doğal ham maddelerin arzını korumak,
ticaret hadlerini ülke lehine döndürmek gibi nedenlerle olabilir.164

6.4. Monopoller ve Karteller
İhracat Monopolleri ve Damping: Monopol gücüne sahip büyük firmalar, kârını
arttırabilmek için fiyat farklılaştırması yapar. İhracat endüstrisindeki monopol gücüne sahip
bir firmanın, malını dış piyasada iç piyasadan daha düşük bir fiyata satmasına damping adı
verilir.165
Karteller: Karteller geçici anlaşmalara dayanır. Karteller serbest ticareti kısıtlamaya
yönelik uygulamaların bir diğeridir. Karteller, benzer mal veya hizmetleri üreten firmaların
fiyatları belirlemek, üretimi kısmak, piyasaları bölüşmek veya yeni teknolojilerin uygulamaya
konulmasını sınırlandırmak gibi amaçlarla aralarında yaptıkları anlaşmalardır. Böyle bir
anlaşmanın, farklı ülkelere ait firmalar arasında yapılması durumunda uluslararası karteller
söz konusu olur. Kartele giren firmalar bağımsızlıklarını kaybetmezler. Bu özellik onları
şirket birleşmelerinden yani tröstlerden ayırır.166

6.5. İhracatın Özendirilmesi
Dış ticaret politikasını sadece ithalatın kısıtlanması olarak değerlendirmemek gerekir.
Döviz kazandırıcı işlemler aracılığıyla ihracatın özendirilmesi de dış ticaret politikası
araçlarından biridir. İhracatın özendirilmesinin en belirgin yöntemleri; ihracatçıya
kazandırdığı döviz karşılığında daha fazla ulusal para ödenmesine ve ihracatçının işlem
maliyetleri ile üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik uygulamalardır.167

6.6. Bağlı Ticaret
Serbest dövizle yapılan ticarette, ticari faaliyet tek bir işlemle sonuçlandırılırken bağlı
ticarette, bir ihracat işlemini bir ithalat işlemi izler. Bağlı ticaret, karşı ticaret olarak da
adlandırılır.168
Bağlı ticaretin amaçları şunlardır;
Döviz tasarrufu sağlamak,
Dövizle satılamayan
gerçekleştirebilmek,

ve

kalitesi

düşük

olan

yerli

malların

ihracatını

Yabancı sermaye yatırımları yoluyla büyük sanayi tesisleri kurmaktır.
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Geleneksel bağlı ticaret yöntemleri;
Takas,
Kliring,
Aktarmalı Ticaret,
Uluslararası Ödeme Anlaşmalarıdır.
Yeni Yöntemler;
Karşı Satınalım İşlemleri,
Geri Satınalım İşlemleri,
Dengeleme (Offset) Anlaşmalarıdır.
Üçlü Ticaret (Switch)
Barter
Fason İmalat
Leasing (Finansal Kiralama)
Factoring
Forfaiting.

6.6.1.Takas
Takas işleminde, bir ülkedeki ihracatçı bir firma, diğer bir ülkede faaliyet gösteren
ithalatçı bir firmaya mal satmaktadır. Ancak sattığı malın karşılığında döviz değil ithalatçı
firmadan mal satın alır. Buna iki yanlı takas da denir.169
Takas denilince genellikle iki taraflı takas anlaşılmaktadır. İki taraflı takas uluslararası
ticarette bir çeşit trampa olup iki ayrı ülkedeki ihracatçı ve ithalatçılar arasında malın malla
değişimi şeklinde yapılan ticaret şeklidir. Takasta ihracatçı ihraç ettiği mal bedeli kadar ithal
hakkına sahiptir. Buna karşılık ithalatçı ithal ettiği mal kadar mal ihraç etmek zorundadır. Bu
tip ticarette uluslararası bir trampa söz konusu olduğu için dış ticaret işlemleri konvertibl
döviz kullanılmadan gerçekleşmektedir.170

Demirci, Arıkan, Erdoğan, a.g.e. s.334.
Nur Ersun, Kahraman Arslan, “İslam Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesinde Çok Taraflı Kliring
Birliği Projesinin Rolü ve Önemi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, s.175.
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Şekil 19. Takas İşlemlerinin Yapılışı

Kaynak: Seyidoğlu, a.g.e. s.721.

Şekilde Türkmenistan’daki A işletmesi, Türkiye’deki B işletmesine pamuk satmış,
buna karşılık Türkmenistan’daki C işletmesi Türkiye’deki D işletmesinden tekstil makineleri
satın almıştır. Bu durumda, döviz ödemeden dış ticaret işlemlerinin yapılabilmesi için
Türkmenistan’daki A ve C işletmeleri ile Türkiye’deki B ve D işletmelerinin kendi aralarında
anlaşması gerekir.
Anlaşma olursa, Türkmenistan’daki ihracatçı işletme A, ihracat bedelini kendi
ülkesindeki C işletmesinden Manat olarak tahsil ederken Türkiye’deki B işletmesi ihracatçı D
işletmesinin alacağını TL olarak öder.
Eğer karşılıklı ithal ve ihraç değerleri birbirine eşit ise, döviz transferi olmadan dış
ticaret gerçekleşmiş olur. Ülkeye bir döviz giriş veya çıkışı gerektirmemekle birlikte, takas
yoluyla ticaret, ilgili ülke hükümetlerinin iznine tabidir. Hükümetler öncelikle serbest dövizle
satılacak malların takas edilmesine izin vermemektedirler. Yani, takasa konu olan mallar daha
çok serbest dövizle satışı güç olan mallardır.171

Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.407-408.

171

126

6.6.2. Kliring
Takas ile benzerdir. Kliring işleminin avantajı, Merkez Bankası veya kliring ofisi gibi
kuruluşlar aracılığıyla firmalar arasındaki iletişimin sağlanması, sözleşme yapılması,
hesapların tutulması ve denkleştirilmesi gibi işlemlerin yapılmasıdır.172
Kelime olarak denkleştirme anlamına gelen kliring, uluslararası ticarette malın malla
değişimine dayanan, fakat takastan biraz daha geliştirilmiş bir yöntemdir. Burada ithalatçı ve
ihracatçıların birbirlerini arayıp bulmak ve anlaşma yapmak gibi yollara başvurmalarına gerek
yoktur. Çünkü bu sistemde karşılıklı olarak hesapları tutmak ve denkleştirmeyi sağlamak
amacıyla görevlendirilen merkez bankası veya kliring ofisi gibi kuruluşlar vardır.173
Karşılıklı ticaret işleminin faydaları; döviz tasarrufu sağlamak, teknoloji transferini
gerçekleştirmek, çeşitli ülke pazarlarına girmek, o ülkedeki pazar payını muhafaza etmek,
karşılıklı ticaret yolu ile kredi temin etmek, fiyat ve kalite yönünden dış rekabet gücü
olmayan malları aşırı damping yaparak (ithal mallarını pahalıya alarak) ihraç edebilmektir.
Bununla birlikte karşılıklı ticaretin sakıncaları da bulunmaktadır;174
Çok yanlı denkleştirmeye olanak vermemesi: Karşılıklı ticaretin geleneksel şekilleri
olan takas ve kliring, ödemelerin çok yanlı denkleştirilmesine olanak tanımaz. Bu da ticaretin
normal gelişmesini engeller.
Karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı bir uluslararası işbölümüne aykırılık: Çok
yanlı denkleştirmenin bulunmaması ve Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’nin gösterdiği yönde
uzmanlaşmanın engellenmesi, dünya kaynaklarının verimliliğini düşürür.
Düşük kalite ve pahalı mallar: Karşılıklı ticarete konu olan mallar genellikle düşük
kaliteli ve göreceli olarak pahalıdır. Çünkü dünya piyasalarında talebi yüksek olanlar zaten
serbest döviz karşılığında satılırlar.
Dış piyasalarda ülkenin kendi mallarıyla rekabeti: Karşılıklı ticaret yapılabilmesi
için ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine mal satıp mal satın almaları gerekir. Bir taraf,
öbürünün malına ihtiyacı bulunmasa da sırf kendi malını satmak için onun mallarını kabul
edebilir. Bu mallar daha sonra bir aracı firma veya aktarmalı ticaret yoluyla düşük fiyatlardan
üçüncü ülkelere pazarlanır. Bu durumda, söz konusu üçüncü ülkelere mal ihraç eden asıl ülke,
oralarda daha düşük fiyatlardan satılan kendi mallarının rekabeti ile karşı karşıya gelmiş olur.
Yoğun bürokrasi: Bağlı ticaret, sözleşme için yapılan görüşmelerden, işlemlerin
gerçekleştirilmesine kadar geçen tüm aşamalarda önemli bir bürokratik faaliyet doğurur. Bu
ise kaynak israfıdır. Ayrıca karşılıklı ticaret yöntemi konusunda standart prosedürler, belgeler,
İyibozkurt, İktisada Giriş…, s.301.
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anlaşmalar yeterince geliştirilmemiş ve gerekli yasal zemin tam olarak kurulamamıştır. Bu
sebeple ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm teknikleri de henüz oturmamıştır. Bu
nedenlerden dolayı günümüzde karşılıklı ticaret uygulamaları taşıdıkları sakıncalar
dolayısıyla pek tercih edilmemektedir. Küreselleşmenin giderek yaygınlaştığı dünyada ülkeler
serbest ticaret ve konvertibl döviz sistemlerine geçmek için çaba göstermektedirler. Ancak
sınırlı sayıdaki ülkelerde bu tür uygulamalara rastlanmaktadır. Bununla birlikte Batılı firmalar
arasında artan rekabet; dengeleme anlaşmaları, karşı satın alım ve geri satın alım gibi
uygulamalar yoğun biçimde gündeme getirmiştir. Halen birçok Batılı ülkede mal ve ülke
bazında uzmanlaşmış aracı ticaret şirketleri, dünya ticaretindeki karşılıklı ticaret işlemlerini
finanse etmektedir.

6.6.3. Aktarmalı Ticaret
Switch trade olarak da adlandırılır. Eğer kliring işlemi, iki yanlı değil çok yanlı ise,
hesapların dengelenmesi zordur. Eğer dengelenme gerçekleşmiyorsa ve alacaklı ülkelerin
borçlu ülkelerden alacaklarını tahsil edebileceği uygun mallar da yoksa alacaklı ülkeler bu
haklarını üçüncü bir ülkeye aktarır. Üçüncü ülkenin borçlu ülkelerden bu şekilde yapmış
olduğu ithalat, aktarmalı ticarettir.175

6.6.4. Karşı Satınalım İşlemleri
Eğer satıcı, özel bir firma ve alıcı da yabancı bir devlet ise; ilk başta satıcı olan özel
firma, bir sözleşmeye bağlı olarak belirli bir süre sonra devletten mal satın alıyorsa karşı
satınalım işlemi gerçekleşir. Burada özel firma, mal sattığı yabancı devletten alım yapmak
zorundadır. Ayrıca ödemeler serbest dövizle gerçekleşir.176

6.6.5. Uluslararası Ödeme Anlaşmaları
Alacaklı ülke, alacak hakkını üçüncü bir ülkeye devredemiyorsa, bu durumda bloke
hesap durumu ortaya çıkar ve uluslararası ödeme anlaşmaları yapılır. Böyle bir durumda,
alacaklı ülke borçlu ülkeden satın alacağı malların bir bölümü için ödeme yapmayabilir. Bu
durumda bunun yerine bloke hesaptaki alacaktan mahsup edilir.177

6.6.6. Geri Satınalım İşlemleri
Özel bir firmanın, yabancı bir ülkeye üretim malları satması veya o ülkede bir üretim
tesisi kurması durumunda, sattığı üretim malları ile kurulacak fabrikalarda veya kurduğu
üretim tesisinde üretilecek malların bir kısmını geri satın alma taahhüdüne geri satınalım
işlemleri denir. Burada da ödemeler serbest dövizle gerçekleşir.178
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Geri satın alma, vadeli satın alma olarak da bilinir. Daha çok dış ödeme güçlüğü çeken
ülkelerde kullanılmaktadır. İlk satılan ve karşı satın alımı yapılan mallar arasında mutlaka
girdi-çıktı ilişkisi olma şartının arandığı bir karşılıklı ticaret yöntemidir. Sadece ticari değil,
sınai işbirliği sağlama fonksiyonu da vardır. Öreğin bir İngiliz firması Hindistan’daki bir Hint
işletmesi için kimya fabrikası kurmuş ve bunun karşılığının bir kısmını nakit olarak almıştır.
Geri kalanının ise fabrikada üretilen malları alarak ödenmesini kabul etmiştir.179

6.6.7. Dengeleme (Offset) Anlaşmaları
İleri teknoloji ve büyük ölçekli yatırım gerektiren alanlarda satış işlemi gerçekleşirken
yapılması beklenen ödeme, alım yapacak ülkenin döviz rezervlerini olumsuz etkileyecek
sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu kısıtın farkında olan ve birbirleriyle rekabet eden firmalar
bu tür malları satarken alıcı ülkeye döviz kazandırır veya döviz tasarrufu sağlayıcı
hizmetlerde bulunmayı taahhüt eder. Satıcı firmaların, alıcı ülkeye kazandırmayı veya tasarruf
ettirmeyi taahhüt ettiği döviz miktarının, satış sonucunda ödenecek olan dövize oranına döviz
taahhüt oranı denir.180
Dengeleme anlaşmaları özellikle büyük çaplı savunma sanayi ihalelerinde uygulanır.
Offset, aslında bir dengeleme işlemidir. Bu sebeple offset anlaşmalarından kaynaklanan ticari
işlemlere dengeleyici ticaret denilir. Offset işleminde karşı satın alma sadece mal satın almayı
değil, döviz geliri yaratıcı çeşitli faaliyetleri de kapsamaktadır. Bunlar arasında en çok
karşılaşılanlar, uluslararası pazarlama yardımı, yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji
transferleridir.181

6.6.8. Üçlü Ticaret (Switch)
Karşılıklı iki ülkeden birinin satın almak istediği mal diğer ülkenin satmak istediği mal
ile uyuşmadığı zaman, üçüncü bir ülkenin araya girmesi suretiyle gerçekleştirilen ticaret
şeklidir. Aslında, işlem sırasında devreye bir switch işletmesi girmiş ise switch, böyle bir
işletme yok ise üçlü ticaret söz konusudur. Switch’e taraf olan A ve B ülkelerinden A, B’ye
sattığı malın karşılığında B yerine C’den ihtiyacı olan malı satın alır. C ise bu satışı, B’den
yaptığı mal ithali ile dengeler.182

6.6.9. Barter
Barter, karşılıklı ticaret yöntemlerinin en eskisi ve basiti olan takastan esinlenerek
geliştirilmiş bir dış alış-veriş şeklidir. Barter işleminin yapılabilmesi için, iki tarafın da dış
ticarete ihtiyaç duyması gerekmektedir. Dış ticaret işlemi için, her iki tarafın kabul edilebilir
bir dövizinin bulunmaması, işlemin gerçekleştirilmesini imkânsızlaştırmaktadır. Bu duruma
engel olmak için devreye, switch işleminde olduğu gibi barter işletmesi girmektedir. Barter
işletmesi, karşılıklı ticarette talep edilemeyen malın, ona ihtiyaç duyan diğer bir işletmeye
M. Özcan, Uluslararası Pazarlama,Yayın No:171,Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000, s.50.
Seyidoğlu, a.g.e. s.726-727.
181
Karluk, Uluslararası Ekonomi, Teori ve Politika…, s.413.
182
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.526.
179
180

129

satılmasına aracılık etmektedir. Barter anlaşmaları, hükümetler arasında veya ilgili işletmeler
arasında yapılabilmektedir. Uygulama, daha çok hammaddelere karşılık gıda maddeleri,
hububat, petrol, kimyasal maddeler veya sınai maddelerin transferi şeklinde olmaktadır.183
Bu yöntem, finansal ödeme veya fon transferlerinin yer almadığı bir tek sözleşme ile
gerçekleştirilir. Eşit değerde olduğu kabul edilen iki mal grubu, doğrudan ve eşanlı olarak
değiştirilir.184

6.6.10. Fason İmalat
Fason imalat, sanayi üretim yönü ağır basan bir ticaret yöntemidir. Sanayileşmiş
ülkeler, az gelişmiş ülkelerdeki ucuz işgücünden yararlanmak için, bazı emek yoğun imalat
faaliyetlerini bu ülkelerde yaptırmaktadırlar. Gelişmiş ülke, üretim için gerekli olan
hammadde ve yarı mamulleri az gelişmiş ülkeye sağlar. Az gelişmiş ülke de bunları işler,
mamul mal hâline dönüştürür. İmal edilen bu mallar, girdileri sağlayan asıl işletme tarafından
pazarlanmak üzere kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gönderilir. Yani gelişmiş ülke
işletmeleri, emeğin ucuz olduğu ülkelerde üretim yapmış olmaktadır. Gelişmekte olan ülke
işletmeleri de yarattıkları değer kadar döviz elde ederler. Ülkelerindeki istihdamın artmasına
katkıda bulunurlar ve gelişmiş ülkeden teknolojiyi öğrenirler.185

6.6.11. Leasing (Finansal Kiralama ve Faaliyet-Hizmet Kiralaması)
Leasing işlemi, işletmeler tarafından ihtiyaç duyulan yatırım mallarının kredili olarak
ithal edilmesi yerine, finansman sağlamak amacıyla kiralanması anlamına gelmektedir.
Kiralayanın, üçüncü kişilerden satın aldığı malın kullanım hakkını, belirli bir süre
feshedilmemek üzere ve bir bedel karşılığı, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir.
Leasing sözleşmesi ile kiracı, her türlü faydayı sağlayacak biçimde kiralanan malın kullanım
hakkını elde eder. Ancak malın mülkiyeti finansal kiralama işletmesinde kalmaktadır.
Sözleşmelerin hemen hemen tamamında vade sonunda kiralanan varlığın sembolik bir bedelle
kiralayan tarafından satın alınması öngörülmektedir.186

6.6.12. Factoring
Mal veya hizmet satan bir işletmenin bu satıştan doğan alacak haklarının bir iskonto
karşılığında, genellikle geriye dönülmez biçimde, factor adı verilen mali kuruluşa devrini
öngörür. Factoring sözleşmesi satıcı, ticari borçlu (alıcı) ve factor arasında imzalanır. İç ve dış
piyasa satışlarından doğan alacakların tahsil edilmesi, satıcıya vadeden önce peşin ödeme
yapılması ve tahsilat garantisi sağlama gibi hizmetler sunulmaktadır.187

Karluk, Uluslararası Ekonomi, Teori ve Politika…, s.417.
Edip Yetik, “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri”, Gümrük Dünyası Dergisi, Sayı 55, 2013, s.8.
185
Seyidoğlu, a.g.e., s.666.
186
Turhan Tumay, Dış Ticaret Banka Teknigi, İkinci Baskı, Kambiyo Yayınları, İstanbul, 1987,s.218.
187
Sudi Apak, Uluslararası Bankacılık - Finansal Sistemler, 2.Baskı. İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi, 1995,
s.89.
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Factoring, Latince kökenli bir kelime olup bir başkası hesabına davranan kişiyi ifade
etmektedir. Factoring işlemi, üretici veya satıcı ile factor arasında uzun vadeli bir sözleşmeyi
gerektirir. Bu sözleşme gereğince, factor, kredili satış yapan üretici işletmeye aşağıdaki
hizmetleri sunabilir;188
Muhasebe kayıtlarının tutulması,
Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsil ve takip edilmesi,
Alacakların tahsil edilememesi hâlinde doğacak kayıpların karşılanması,
Satıcı işletmeye kredili satış tutarının belli bir oranında kredi verilmesi,
Potansiyel ve mevcut müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması,
Malların satış olanaklarını arttırmak amacıyla piyasa araştırmaları yapılmasıdır.

6.6.13. Forfaiting
Forfaiting, ihracattan doğan orta vadeli bir alacağın iskonto karşılığı bir forfaiting
işlemine satışı işlemidir. Genelde sermaye mallarına uygulanır. Forfaiting özellikle mal ve
hizmet ihracatından (yatırım malları) kaynaklanan ve belli bir ödeme planına bağlı olarak
tahsil edilecek vadeli alacakların, rücusuz olarak bir banka veya bu alanda ihtisaslaşmış bir
finans kurumu (forfaiter) tarafından belirli bir iskonto oranı ile satın alınması işlemidir.
Forfaitingin genel özelliği; ithali istenen bir yatırım malı bedelinin, bu malın ekonomik
ömrüne yayılarak taksitlerle ihracatçıya ödenmesidir.189
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Ali Ceylan, Finansal Teknikler, 6.Baskı., Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008, s.1.
Seyidoğlu, a.g.e.,s.676.
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Uygulamalar
1) Dış ticarette yeni korumacılık yöntemleri açıklanacaktır.
2) Ülkeler arasında yapılan kliring anlaşmalarının nasıl gerçekleştiği açıklanacaktır.
3) Ülkeler arasında yapılan dengeleme (offset) anlaşmalarının nasıl gerçekleştiği
açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Dış ticarette yeni korumacılık yöntemlerini araştırınız.
2) Ülkeler arasında kliring anlaşmaları nasıl gerçekleşmektedir, araştırınız.
3) Ülkeler arasında dengeleme (offset) anlaşmaları nasıl gerçekleşmektedir, araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, forward, futures ve opsiyon sözlesmelerinin, finansal türev piyasalarında
riskten korunma ve spekülasyon amacı ile en fazla kullanılan enstrümanlar olduğunu
öğrendik. Finansal piyasalarda işlem yapmakta olan kişi ve kurumların büyük bir kısmı türev
piyasalarda da işlem yapmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) 1995’den itibaren GATT’ın devamı niteliğindeki kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
b) Dünya Bankası
c) Gümrük Birliği
d) Uluslararası Para Fonu (IMF)
e) Dünya Ticaret Örgütü

2) Aşağıdakilerden hangisi devletin ihracatçı firmaya ulusal para cinsinden daha fazla
ödeme yapılmasını veya ihracatçı firmanın birim üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar?
a) Geri satın alma
b) Gönüllü ihracat kısıtlamaları
c) Sübvansiyon
d) Döviz kontrolü
e) Tarife

3) Ucuz ithal malının ülkeye girişini engellemek için sınırdan giren mallara, içerideki
yüksek fiyat ile arasındaki fark kadar alınan vergiye ne ad verilir?
a) Transfer vergisi
b) Fark giderici vergi
c) Sübvansiyon vergisi
d) Geçici ithalat vergisi
e)Transit taşımacılık vergisi
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4) Firmanın, malını dış piyasada iç piyasadan daha düşük bir fiyata satmasına ne ad
verilir?
a) Future işlemi
b) Kliring
c) Damping
d) Switch
e) Opsiyon

5) Aşağıdakilerden hangisi kartellerin gerçekleştirmiş olduğu uygulamalardan birisi
değildir?
a)Fiyatları belirlemek
b)Yeni teknolojilerin uygulamaya konulmasını sınırlandırmak
c)Tam rekabet piyasası oluşturmak
d)Üretimi kısarak kârı arttırmak
e)Piyasaları bölüşmek

6) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bağlı ticaret yöntemlerinden birisi değildir?
a) Uluslararası Ödeme Anlaşmaları
b) Kliring
c) Aktarmalı ticaret
d) Döviz kontrolü işlemi
e) Takas
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7) Aşağıdakilerden hangisi takas ile benzer yönleri olan işlemlerden birisidir?
a) Opsiyon
b) Hedging
c) Future
d) Forward
e) Kliring

8) Aşağıdaki işlemlerden hangisi switch trade olarak adlandırılır?
a) Antrepo Ticareti
b) Aktarmalı Ticaret
c) Damping Ticareti
d) Opsiyon Ticareti
e) Arbitraj Ticareti

9) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde özel firma, mal sattığı yabancı devletten alım
yapmak zorundadır?
a) Karşı satın alım işlemi
b) Forward işlemi
c) Future işlemi
d) Devalüasyon işlemi
e) Hedging işlemi
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10) Karşılıklı iki ülkeden birinin satın almak istediği mal diğer ülkenin satmak istediği
mal ile uyuşmadığı zaman, üçüncü bir ülkenin araya girmesi suretiyle gerçekleştirilen ticaret
şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Factoring
b) Leasing
c) Fason İmalat
d) Forfaiting
e) Switch

Cevaplar
1) e

2) c

3) b

4) c

5) c

6) d

7) e

8) b

9) a

10) e
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7. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
7.1.1. Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması
7.1.2. Dünya Ticaret Örgütü
7.1.3. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
7.1.4. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uluslararası ekonomik kuruluşların amaçları nelerdir?
2) Dünya Ticaret Örgütü’nün dış ticarete ilişkin politikaları nelerdir?
3) Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası Ekonomik
Kuruluşların yapılarının
anlaşılması.

Uluslararası Ekonomik
Kuruluşları ile ilgili bakınız:
Dışişleri Bakanlığı
uluslararası kuruluşlar kitabı

Tarifeler ve Ticaret Genel
Anlaşması ve Dünya Ticaret
Örgütü

Tarifeler ve Ticaret Genel
Anlaşması ve Dünya Ticaret
Örgütü’nün ekonomik
yapılarının anlaşılması.

Tarifeler ve Ticaret Genel
Anlaşması ve Dünya Ticaret
Örgütü ile ilgili bakınız:
Türkiye’nin üye olduğu
ekonomik kuruluşlar
kitapları

Birleşmiş Milletler Ticaret
ve Kalkınma Konferansı

Birleşmiş Milletler Ticaret
ve Kalkınma Konferansı’nın
ekonomik yapılarının
anlaşılması.

Birleşmiş Milletler Ticaret
ve Kalkınma Konferansı ile
ilgili bakınız: Uluslararası
ekonomik kuruluşları içeren
makaleler

Uluslararası Para Fonu ve
Dünya Bankası

Uluslararası Para Fonu ve
Dünya Bankası’nın
ekonomik yapılarının
anlaşılması

Uluslararası Para Fonu ve
Dünya Bankası ile ilgili
bakınız: IMF ve Dünya
Bankası raporları

Uluslararası Ekonomik
Kuruluşları
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Anahtar Kavramlar
 Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması
 Dünya Ticaret Örgütü
 Uluslararası Para Fonu
 Dünya Bankası
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Giriş
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ülkelerin ödemeler dengesindeki sorunlarını
giderebilmek için krediler sağlamaktadır. Bu uluslararası kuruluşlar gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik büyüme ve kalkınmasına finansal destekte bulunmaktadırlar.
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7.1. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
7.1.1. Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması
I. Dünya Savaşı, 1929 Ekonomik Krizi ve II. Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan
ekonomideki küçülmeler, ülkeleri dış ticarette korumacı politikalar izlemeye yöneltmiştir.
Korumacı politikaların izlenmesi ile ülkeler kendi ekonomilerini ithalat kotaları, yüksek
gümrük vergileri ile korumaya çalışmışlardır. Bunun sonucu ülkeler arasında dış ticarette
daralmalar ve haksız rekabet koşullarının ortaya çıktığı görülmüştür.
Bu kısıtlayıcı uygulamalardan oldukça rahatsız olan batılı sanayileşmiş ülkeler,
daralmanın önlenebilmesi ve dış ticaretin serbestçe yapılabilmesi için ABD’nin önderliğinde
1947 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını
(General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) imzalamışlardır. Bu anlaşmanın temel
amacı dünya ticaretini serbestleştirmek için üye ülkeler arasında belirli aralıklarla yapılan çok
yanlı görüşmelere dayanmaktadır. Belirli malların önemli ihracatçısı olan ülke veya ülke
grupları ticari ortaklarına sattıkları mallarda gümrük indirimleri talep ederler. Bunun
karşılığında karşı tarafa da kendi mallarından ödünler verirler. Bu karşılıklı ödün ve talepler,
ülkeler arasında dengeli bir pazarlık ortamı yaratmakta ve sonuçta her iki taraf da bir dizi mal
için gümrük tarifelerinde indirim yapmayı kabul etmektedir. Belli başlı ithalatçı ve
ihracatçılar arasında sağlanan tarife uzlaşmaları daha sonra genel bir tarife anlaşmasıyla tüm
üyelere yaygınlaştırılmıştır.190
1947 yılında 24 ülkenin katılımıyla imzalanıp 1948 yılında kurulmuş olan GATT’ın
merkezi Cenevre’dedir. Türkiye, kuruluşa 1953 yılında üye olmuştur.191
GATT’ın temel amacı, dünyada dış ticareti serbestleştirerek dünya kaynaklarının
optimal kullanımını sağlamak ve üye ülkelerin gelir ve refah düzeyini yükseltmektir.192
Dünya ticaretinin
sınıflandırılmıştır.

serbestleşmesinin

önündeki

engellemeler

dört

kısımda

Miktar kısıtlamaları
Gönüllü ihracat kısıtlamaları
Tarife benzeri önlemler
Gözetleme ve izleme önlemleridir.
Bu engellemeleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri düzenlerken GATT düzeyinde
kabul edilen bazı ilkeler kapsamında hareket edilir;193
Emin Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler, VİPAŞ Yayıncılık, Bursa, 2002, s.212.
Ertürk, Uluslararsı İktisat…, s.239.
192
Robert C. Hine, "Regionalism and the Integratıon of the World Economy", Journal of Common Market
Studies, 1992, s.119.
190
191
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En Çok Kayrılan Ülke İlkesi: Bir ülkeye, tarifeler başta olmak üzere dış ticarette
uygulanan kuralların tamamının GATT üyesi tüm ülkelere aynı şekilde uygulanmasıdır.
Tarifeler Yoluyla Koruma: Bu ilke kapsamında GATT üyesi ülkeler, sanayilerini
sadece tarifelerle korumalı; tarifeler dışındaki diğer korunma yöntemlerini kullanmamalıdır.
Ulusal İşlem İlkesi: İç pazardaki işlemlere yönelik uygulamaları düzenleyen ilkedir.
Bu bağlamda ithal malları ile yerli malları arasında ekonomik işlemler açısından farklılıkların
olmamasını gerektirir.
Gümrük Vergilerinin İndirilmesi: Gümrük vergilerinin indirilmesi amaçlanmıştır.
Çeşitli GATT politika ve uygulamaları aşağıda belirtildiği gibidir;194
Koruma Aracı Olarak Tarifelerin Tercih Edilmesi: Dünya ticaretini serbestleştirmek
için kurulan GATT’ın çeşitli ekonomik konularda benimsediği tutum, politika ve uygulamalar
vardır. GATT, korunmanın zorunlu olduğu durumlarda, gümrük tarifelerini kotalardan üstün
tutar. Çünkü tarifeler hem daha saydam, hem de piyasa mekanizmasıyla daha uyumlu
araçlardır.
GATT ve Haksız Rekabet Uygulamalar: Bir üye ülkenin damping yapması karsısında,
bundan zarara uğrayan ithalatçı ülkenin anti-damping vergisi koyma yetkisi bulunduğunu
belirtir. Yine sözleşmeye göre, üye ülke hükümetlerinin ihracata verdikleri sübvansiyonlar da
ithalatçı ülke ekonomisini olumsuz biçimde etkiliyorsa, ithalatçı buna karşı bir telafi vergi
uygulama hakkına sahiptir.
GATT ve Çevre Koruması: Serbest ticaretin gerektirdiği şiddetli rekabet ve maliyeti
düşürme girişimleri, üreticilerin kaynakları aşırı kullanmasına neden olabilir ve dolayısıyla
çevre konusunda daha düşük standartlar benimsenmesine yol açabilir. GATT, bir malın nasıl
üretildiğine bakarak ithalinin kısıtlanmasına izin vermez. Oysa bazı malların üretimi doğal
çevreyi bozucu yöntemlerle yapılmakta olabilir. GATT’ın çevre koruma standartları yüksek
olan ülkelerin, düşük çevre standartlarına sahip ülkelerden yaptıkları ithalat üzerine özel bir
vergi koymasına karşı olması ile ilgilidir.
GATT ve Yeni Korumacılık Akımı: Bir üye ülkenin ihracatı, ithalatçı üye ülkede ciddi
bir zarara yol açıyor veya böyle bir tehlike doğuruyorsa, bu durumda ithalatçı ülke hükümeti
iç piyasasını korumak amacıyla kısıtlayıcı önlemler alma hakkına sahiptir. Yeni koruyuculuk
adı verilen bu akım çerçevesinde, özellikle az gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri tekstil, gıda,
ayakkabı, çelik vs. gibi emek yoğun ürünler üzerine gönüllü ihracat kısıtlamaları (ihracat
kotaları) konulmuştur.

Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler…, s.213-215.
Erol Manisalı, İktisada Giriş, Güryay Matbaası, İstanbul, 1980, s.248-249.
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7.1.2. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
WTO, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren bir kurum olup 1995 yılında
Uruguay Turu sonrasında kurulmuştur. Kuruluş, GATT’ın devamı niteliğindedir.
149 üyesi bulunan örgütün, üyelerine yönelik temel amaçları şunlardır;195
Mal ve hizmet ticaretini geliştirmek,
Hayat standardını, istihdam düzeyini ve üretim miktarını sürdürülebilir düzeyde
arttırmak,
Çoklu ticaret sistemi ilkelerini korumak,
Gümrük tarifelerini indirmektir.
Dünya Ticaret Örgütünün faaliyetleri ise aşağıda belirtildiği gibidir;196
Örgütün kapsamına giren (GATT’dan devralınan) anlaşmaların uygulanma, yönetimi
ve işleyişinin sağlanması,
Yapılacak yeni çok yanlı ticaret görüşmeleri için bir forum oluşturma, ticareti
serbestleştirme çabalarına yeni alanlar katma,
Üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çabuk ve etkili bir biçimde çözmek üzere
bir arabuluculuk mekanizması kurma,
Üyelerin dış ticaret politikalarını gözden geçirme ve değerlendirme,
Uluslararası ticaret sisteminin faydalarından yaralanmaları için gelişmekte olan
ülkelere ve dönüşüm ekonomilerine yardımcı olma,
Sürekli bir kurumsal yapı olarak IMF, Dünya Bankası ve bunlara bağlı kuruluşlarla
yakın işbirliği yapma ve böylece örgütün global ekonomik politikaların oluşturulmasında
daha etkin bir rol oynaması amaçlanmıştır.
Uluslararası ticarette ayrımcılığın kaldırılması için GATT’dan devralınan iki kural
vardır;
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En Çok Kayrılan Ülke Kuralı: En çok kayrılan ülke kuralına göre, bir üye ülkenin
diğerinin mallarının ithaliyle ilgili olarak ona verilen bir ödün (tarife indirimi gibi) veya
sağlanan bir kolaylık, ayrım yapılmadan diğer bütün ülkelere de aynen geçerli kılınmalıdır.

Ahmet Şahinöz, “Dünya Ticaret Örgütü’nün Dönüşümü,” www.zmo.org.tr/etkinlikler.
K.Oğuz Karakoç, “Rekabet Kurallarının Uluslararasılaşma Süreci ve Uluslararası Örgütlerin Politikaları”,
www.rekabet.gov.tr/tezler/ozgurkarakoc.doc.
197
Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler…, s.227.
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Ulusal İşlem Kuralı: Yurt içinde uygulanan vergi ve öteki müdahalelerde yerli
mallarla yabancı mallar arasında bir fark gözetilmeden hepsine aynı işlem yapılmasını ifade
eder. Sonuç olarak ticaretteki bütün bu engellerin ve ayrımcılığın kaldırılması ile uluslararası
ticarette serbestleşme sağlanacak ve bütün ülkelerin yararına olarak uluslararası ticaret hacmi
genişlemiş olacaktır.
GATT’ın DTÖ ile farklılıklarına bakıldığında, DTÖ’nün GATT’ın içerisinde yer
almayan birçok ticari konuyu kapsadığı görülmektedir. GATT’ın kapsam dışı bıraktığı tarım
ürünleri, fikri mülkiyetler, hizmetler, ticaret ile ilgili yatırım tedbirleri DTÖ kapsamı içine
alınmıştır. Sübvansiyonlar ve telafi edici vergiler, ticarette teknik engeller, ithal lisansları
prosedürü, devlet alımları, gümrük değerleme ve anti-damping anlaşmaları DTÖ kapsamına
dâhil edilmiş ve aynı zamanda uyma zorunluluğu getirilmiştir.198
Dünya Ticaret Örgütü, temel amaçlarını gerçekleştirmek için, Dünya Bankası ve
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile iş birliği yapar.

7.1.3. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
1964 yılında Cenevre’de toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı’nda, az gelişmiş
ülkelerin GATT’ın işleyişi ve uygulamalarının daha çok gelişmiş ülkeler lehine olmasından
kaynaklanan rahatsızlıkları iyice ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda az gelişmiş ülkeler, bu
konferansta tek bir çatı altında birleşerek UNCTAD’ı kurmuşlardır.199
Birleşmiş Milletlerin Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) dünya ticaretini, az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önem taşıyan tarım ürünleri ticaretini düzenlemek ve
bu ülkelerin uluslararası ticarete katkılarını arttırmak amacıyla çalışmalar yapar. UNCTAD
genelde, ekonomik kalkınmanın sağlanması için gerekli önlemlerinin görüşüldüğü bir
uluslararası forum olarak görev yapmaktadır.
UNCTAD’ın amaçları şunlardır;200
Ekonomik kalkınma ve dış ticarete yönelik ilkeler geliştirip uygulamak,
Kalkınma sürecindeki ülkelerin ticaretini ve kalkınmalarını destekleyici bir yapıya
sokmak
Dış ticaret ve kalkınma konularında, BM ile diğer uluslararası mali ve ekonomik
kurumlar arasında iş birliğini geliştirmek
Gelişmiş ülkelerin ithalatını gelişmekte olan ülkelerin lehine kaydırmak
Dış ticarete konu olan mal fiyatlarındaki istikrarsızlıkları önlemek
Ali Turhan, “Dünya Ticaret Örgütü,” Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür
Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Mart 1997, www.ekutup.dpt.gov.tr.
199
Mustafa Pulat, “UNCTAD XI Sao Paulo Konferansı”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/unctadxi-sao-paulo-konferansi.tr.mfa.
200
Seyidoğlu, a.g.e. s.541-542.
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Dış ticareti düzenlemeye yönelik uluslararası anlaşmalar yapmaktır.

7.1.4. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, 1944 yılında Bretton Woods
Konferansı’nda kurulmuş ikiz kuruluşlardır. 184 üyesi bulunan her iki kurum iş birliği içinde
çalışır. Türkiye, Dünya Bankası’na ve IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.201
Dünya Bankası’na üye olabilmek için IMF’ye üye olmak gerekir. Türkiye ile IMF
arasındaki ilk stand-by anlaşması 1961 yılında yapılmıştır.202
IMF, üye ülkelerin katılma paylarını ödeyerek kurdukları bir Birleşmiş Milletler
organıdır. IMF 1944’de Bretton Woods’da toplanan kongre sonucunda kurulmuştur. Türkiye
dâhil 44 ülkenin katıldığı Bretton Woods Konferansı sonucunda, savaştan sonraki uluslararası
para sisteminin esasları kabul edilmiş, Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu olmak üzere
dünya çapında iki önemli mali kuruluş yaratılmıştır.203
IMF’nin amaçları aşağıda belirtildiği gibidir;204
Uluslararası parasal iş birliğini geliştirmek,
Ülkelerin ödemeler bilançosu sorunlarına yardımcı olmak,
Çok taraflı ödemeler sistemini kurmak,
Uluslararası döviz kurlarında istikrar sağlamak,
Uluslararası ticareti geliştirmek,
İkinci Dünya Savaşı sonrası, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardım etmek,
Özel yabancı yatırımları garanti etmek,
Uluslararası kredi piyasasını düzenlemektir.
IMF’nin sermayesi, üye ülkelerin üye olurken yatırdıkları sermaye paylarından oluşur.
Bu paylar aynı zamanda, söz konusu ülkelerin IMF yönetimindeki oylarının oranlarını da
belirlemektedir.
IMF bir çeşit uluslararası banka olup döviz satan ve değişik koşullar altında ülkelere
borç veren bir mali kuruluştur. Tarım kesimine doğrudan değil, dolaylı yardım eder. Özellikle
2000’li yıllarla birlikte Türkiye, Arjantin ve Brezilya gibi ekonomik yönden sıkıntı çeken
Manisalı, a.g.e. s.244-246.
Sadi Uzunoğlu, IMF İle Nereye Kadar?, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yay., 2004, s. 11-17.
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Manisalı, a.g.e. s.244-245.
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Sudi Apak, Ayhan Aytaç, Uğur Civelek, Güney Çetin Gürkan, Nagihan Oktayer, Gökhan Sönmezler, Sadi
Uzunoğlu, Mehmet Serkan Yürük, Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi, İstanbul, 2007, s.102103.
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ülkelere açtığı kredilerle gündeme gelen IMF, aynı zamanda açılan kredilerin geri ödenmesi
için ülke ekonomilerine müdahaleler de yapabilmektedir. Bu amaçla Türkiye’de 2001 ve 2002
yıllarında Tütün ve Şeker Kanunları IMF tarafından istenmiştir. IMF ile yapılan anlaşmalar
sadece tarım kesimini değil ekonominin birçok alanında kontrolün bu kuruluşça yapılması
zorunluluğunu getirmiştir. IMF’nin Türkiye ekonomisine ilişkin müdahaleleri dolaylı olarak
devam etmektedir.
IMF kredi isteyen ülkelere yapısal uyum programı sunar. Türkiye’de acı reçete, kemer
sıkma politikası olarak bilinen ve uygulanması oldukça zor olan programın maddeleri aşağıda
belirtildiği gibidir;205
Sosyal güvenlik, sağlık ve eğitime ayrılan kamu harcamalarının kısılması,
Devletin küçültülmesi: Devletin boş bıraktığı yüksek kâr vadeden alanlara özellikle
yabancı sermayenin girmesini sağlayacak özelleştirme politikasının teşvik edilmesi,
Doğal kaynaklar ve sınai faaliyetlere yabancı sermayenin girişini engelleyen yasaların
kaldırılması,
Gümrük tarifelerinin kaldırılması,
Temel tüketim maddelerine eğer varsa sübvansiyonların kaldırılması,
Ekonominin ihracata yönlendirilmesi: Dış borçların ödenmesi amacıyla gerekli döviz
girdisinin sağlanabilmesi amacıyla ekonomi tamamen ihracata dayalı bir biçimde
örgütlenmeli, üretim ülke ihtiyaçlarına göre değil, uluslararası rekabet koşullarına göre
yapılmalıdır.
Dünya Bankası ise, birçok ülkenin yeniden yapılanma ve kalkınma ihtiyaçları için
yeterli dövize ve bu fonları ticari bankalardan borçlanarak karşılayabilecek kredibiliteye sahip
olmadıkları düşüncesinden hareketle kurulmuştur. Bu sorunun, çok taraflı resmi bir kuruluş
olan Dünya Bankası tarafından çözülebileceği düşünülerek bankaya, uluslararası sermaye
piyasalarından borçlanıp üyelerine ticari bankalardan daha ucuza kredi sağlama görevi
verilmiştir. Dünya Bankası’na, IMF’ye üye ülkeler katılabilir. Bu sebeple banka üyeliği, IMF
üyeliğine paralel bir şekilde artış göstermiştir. Dünya Bankası’ndan ayrılmak, IMF’den
çekilmek ile aynı statüdedir.206
Dünya Bankası’nın amaçları aşağıda belirtildiği gibidir;207
Üye ülkelerin, savaşın oluşturduğu yıkımı telafi etme, kalkınma ve yeniden yapılanma
çabalarına, verimli sermaye yatırımları kanalıyla yardımcı olmak,

İsmail Cem Özkurt, “IMF’nin Yeniden Yapılandırılması”, Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden
Yapılanması, Uluslararası Sempozyum V, 27-29 Mayıs, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2011, ss.543-548, s.544.
206
Apak, Aytaç, Civelek, Gürkan, Oktayer, Sönmezler, Uzunoğlu, Yürük, a.g.e. s.96-97.
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Manisalı, a.g.e. s.246-247.
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Özel yabancı yatırımlara garanti vermek, özel sermayenin yetersiz olduğu durumlarda
kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle destek sağlamak,
Uluslararası ticareti geliştirmek, ödemeler dengesini sağlamak için kalkınma amaçlı
uluslararası yatırımları özendirmek,
Diğer kanallardan sağlanan kredileri yeniden düzenleyerek daha öncelikli alanlarda
kullanılmasını sağlamak,
Savaş döneminden barış dönemine geçişte, uygun şartların sağlanmasına yönelik
uluslararası yatırımlara yön vermektir.
Dünya Bankası’nın sermaye yapısı aşağıda belirtildiği gibidir;
Üye ülkelerin sermaye katkı payları,
Başta Eurobond olmak üzere satılan menkul kıymetler,
Verilen kredilerin geri dönüşümünden sağlanan faiz gelirleri,
Bağışlardır.
Dünya Bankası; Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası
Kalkınma Birliği (IDA) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) olmak üzere farklı işlevler
yürüten üç bankadan meydana gelmiştir;208
IBRD: Ekonomik gelişmeyi sağlamayı amaçlayan projelere uzun vadeli büyük
miktarda krediler açar.
IDA: Daha çok az gelişmiş ülkelere yönelik olarak büyük projeleri destekler.
IFC: Az gelişmiş ülkelerdeki verimli özel teşebbüslerin gelişmesini destekleyerek bu
ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunur.

Manisalı, a.g.e. s.247.
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Uygulamalar
1) Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
2) Uluslararası Para Fonu ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
3) Dünya Bankası ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması’nı araştırınız.
2) Uluslararası Para Fonu’nu araştırınız.
3) Dünya Bankası’nı araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, geçiş ekonomisi ülkelerinin büyüme, kalkınma, mali disiplin gibi
sorunlarının çözümünde Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın faaliyetlerini
degerlendirdik. Uluslararası kuruluşların ekonomik yapılarını tartıştık.
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Bölüm Soruları
1) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) merkezi neresidir?
a) Dillon
b) Annecy
c) Cenevre
d) Uruguay
e) Tokyo

2) GATT’ın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Spekülasyon İşlemlerini Arttırmak
b) Dış Ticareti Serbestleştirmek
c) Kotaları Arttırmak
d) Fark Giderici Vergiler Koymak
e) Sübvansiyonları Azaltmak

3) Aşağıdakilerden hangisi
engellemelerden birisi değildir?

dünya

ticaretinin

serbestleşmesinin

önündeki

a) Tarife benzeri önlemler
b) Gözetleme ve izleme önlemleri
c) Miktar kısıtlamaları
d) Arbitraj kısıtlamaları
e)Gönüllü ihracat kısıtlamaları
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4) Aşağıdakilerden hangisi GATT’ın ilkelerinden birisidir?
a) Ulusal Değer İlkesi
b) Ulusal Transfer İlkesi
c) Ulusal Mevduat İlkesi
d) Ulusal Döviz İlkesi
e) Ulusal İşlem İlkesi

5) Aşağıdakilerden hangisi GATT’ın politikalarından birisi değildir?
a) Çevre Korumasına Yönelik Politikalar
b) Dış Ticareti Kısıtlamaya Yönelik Politikalar
c) Haksız Rekabet Uygulamalarına Yönelik Politikalar
d) Yeni Korumacılık Akımına Yönelik Politikalar
e) Koruma Aracı Olarak Tarifelerin Tercih Edilmesi

6) Dünya Ticaret Örgütü hangi kuruluşun devamı niteliğindedir?
a) LAFTA
b) EFTA
c) GATT
d) Uluslararası Finans Kurumu
e) UNCTAD
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7) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün ilkelerinden birisidir?
a) Ulusal Rekabet Kuralı
b) Ulusal İşlem Kuralı
c) Ulusal Kota Kuralı
d) Ulusal İstihdam Kuralı
e) Ulusal Yardım Kuralı

8) UNCTAD’ın kuruluş yılı ve yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) 1964-Cenevre
b) 1972-Tokyo
c) 1945-Cenevre
d) 1964-Dillon
e) 1945-Dillon

9) Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası hangi tarihlerde kurulmuşlardır?
a)1956-1956
b)1975-1978
c)1961-1963
d)1944-1944
e)1980-1980
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10) Ekonomik gelişmeyi sağlamayı amaçlayan projelere uzun vadeli büyük miktarda
krediler açan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
b) LAFTA
c) EFTA
d) Uluslararası Finans Kurumu
e) UNCTAD

Cevaplar
1) c

2) b

3) d

4) e

5) b

6) c

7) b

8) a

9) d

10) a

158

8. EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Ekonomik Entegrasyon Teorisi
8.1.1. Ekonomik Entegrasyonun Ortaya Çıkış Nedenleri
8.1.2. Ekonomik Entegrasyonun Teorik Çerçevesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekonomik entegrasyonun ortaya çıkış nedenleri nelerdir?
2) Ekonomik entegrasyon teorisi nasıl ortaya çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekonomik Entegrasyon

Ekonomik entegrasyonun
teorik çerçevesini
değerlendirebilmek.

Ekonomik Entegrasyon ile
ilgili bakınız: entegrasyon
modellerini içeren makaleler

Ekonomik Entegrasyonun
İçeriği

Ekonomik entegrasyonun
ortaya çıkış nedenlerini
genel hatlarıyla
kavrayabilmek.

Ekonomik Entegrasyonun
ortaya çıkış nedenleri ile
ilgili bakınız: Küreselleşme
ve ekonomik entegrasyon
kitapları
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Anahtar Kavramlar
 Entegrasyon Teorisi
 Ulusal Entegrasyon
 Ekonomik Entegrasyon
 Global Entegrasyon
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Giriş
İktisatta kullanılan birçok kavram gibi entegrasyon kavramı da Türkçe’ye Latince’den
girmiştir. Bu kelime integratio, Latince’de yenilemek anlamına gelmektedir.
İktisat literatüründe kelime ilk defa sanayi alanında, işletmelerin agreement, kartel,
concern, trost, merger gibi, tüketicilere arzettikleri mallarda dikey entegrasyonlarını ifade
etmek maksadıyla kullanılmaya başlanmıştır.
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8.1.Ekonomik Entegrasyon Teorisi
İktisatta kullanılan birçok kavram gibi entegrasyon kavramı da Türkçe’ye Latinceden
girmiştir. Bu kelime integratio, Latince’de yenilemek anlamına gelmektedir.209 Türkiye’de ise
“Entegrasyon” ya da “bütünleşme” sözcükleri birleşme, bir araya gelme anlamına
gelmektedir.210 Günümüzde çok sık kullanılmaya başlanan bu kavram siyasi, askeri ve sosyal
boyutlar içerse de ilk kez ekonomik boyutuyla iktisat literatüründe ele alınmaya
başlanmıştır.211
İktisat literatüründe ise kelime ilk defa sanayi alanında, işletmelerin agreement, kartel,
concern, trost, merger gibi, tüketicilere arz ettikleri mallarda dikey entegrasyonlarını ifade
etmek maksadıyla kullanılmaya başlanmıştır. Kelimenin aynı ülke ekonomilerini bir
ekonomik bölge oluşturacak şekilde birleştirmek anlamında kullanılması çok kısa bir geçmişe
sahiptir ve entegrasyon üzerine literatürde ne Zollverein (Alman Gümrük Birliği) dâhil
gümrük birliklerine ilişkin olarak ne de 1940’lardan önce uluslararası ticaret üzerine yazılan
kitaplarda bugünkü anlamı ile kullanılmıştır. Kelime ekonomik anlamda ilk defa 1947 yılında
Avrupa’da kullanılmıştır. 1949 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya
başlanmıştır.212
Entegrasyon
çıkabilmektedir;213

kavramı

literatürde

kendi

içinde

üç

farklı

şekilde

ortaya

Bir ülke sınırları içindeki farklı bölgelerin birbirine entegre olmasını amaçlayan Ulusal
Entegrasyon,
Farklı ülkelerin bir bölge içinde birbirine entegre olmasını amaçlayan Uluslararası
Ekonomik Entegrasyon ve
Farklı bölgesel grupların entegre olmasını ve tek bir ekonomik ve politik birim hâline
dönüşmesini amaçlaya Global Entegrasyon’dur.
Global ekonomik entegrasyon kavramı daha açık bir ifade ile ülkeler arasında mal,
emek ve sermaye hareketlerinin ve ülkelerin ekonomik işbirliği alanlarının genişlemesi
anlamına gelmektedir.214

Ertürk, a.g.e. s.158.
Mircan Yıldız, “Bütünleşme Biçimleri ve Avrupa Birliği”, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dergisi, Sayı:15, Yıl:4,
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.doc.
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İnceleme”, Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları Konferansı, Uluslararası Atatürk Alatoo
Üniversitesi, 30 Mart 2006, s.3 (Çevrimiçi) http://serkanyuruk.trakya.edu.tr /yayin/ entegrasyon.pdf.
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Bu tanım çerçevesinde global ekonomik entegrasyonu diğer entegrasyon şekillerinden
ayıran en önemli fark coğrafi bölgelerle sınırlı olmayıp aralarında ilişki bulunan bütün
aktörleri aynı sistem içinde toplamayı hedef edinmesidir.215 Görüldüğü gibi oluşumları
bakımından dar anlamıyla ulusal entegrasyon ve uluslararası ekonomik entegrasyon
bölgeselleşmeyi, geniş anlamıyla global entegrasyon globalleşmeyi işaret etmektedir.
Uluslararası ekonomik entegrasyon kavramı iktisat literatüründe farklı iktisatçılar
tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu nedenden dolayı uluslararası ekonomik
entegrasyon kavramı üzerinde uzlaşma sağlanan genel kapsamlı bir tanım yoktur.
Kindleberger’e göre entegrasyon, düzenleme ve örgütleme gibi çok heceli bir kelime
olup üretim faktörlerinin fiyatlarının eşitlemesi olarak tanımlanmaktadır. G.Myrdal’da da aynı
tanıma rastlamak mümkündür. J. Tinbergen’e göre entegrasyon, uluslararası ekonomik
işbirliğinin serbest ticaret ile en uygun düzeye çıkarılması olarak tanımlanmaktadır. Bela
Balassa ise entegrasyon için tek bir tanım vermek yerine kavramı bölerek tanımlama yolunu
seçmiştir. En zayıfından en ileri safhasına kadar bunlar, ticareti engelleyen faktörlerin ortadan
kaldırılması (ticaretin entegrasyonu), ülkeler arasında faktör hareketlerine serbestlik tanınması
(üretim faktörlerinin entegrasyonu), ulusal ekonomik politikaların uluslararası ilişkiler lehine
uyumunun sağlanması (politikaların entegrasyonu) ve sonuç olarak bunların hepsinin birlikte
birleşmesi sonucu oluşan tam entegrasyon tipleridir. Tam entegrasyona yani son safhaya
ulaşmak için önceki safhaların başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Imre Vajda’ya göre
ise entegrasyon, piyasadaki faktörlerin birbirlerinin satışına engel olmamaları ve üretimi
istenilen düzeye çıkaracak kadar gelişmemiş endüstrileri uluslararası düzeye çıkarmak olarak
tanımlanmaktadır.216
Lipsey ise entegrasyonun tanımının farklı kapsamlar için farklı şekillerde yapılması
gerektiğini savunmaktadır. Ona göre ABD ve Kanada gibi piyasa ekonomileri arasında ticaret
ve faktör entegrasyonu amaçlanmalı, Fransa ve İngiltere gibi karma ekonomiler arasında
politik entegrasyona yer verilmeli, sosyalist ülkeler arasında ise politik entegrasyona
gidilmelidir.217
Bu farklı tanımlara rağmen uluslararası ekonomik entegrasyon kavramı üzerinde tam
bir anlaşmaya varılmamış olsa da gelinen son noktada iktisatçılar bu kavramla ilgili olarak şu
üç nokra üzerinde fikir birliğine varmışlardır;218
Ekonomik entegrasyon temelde işbölümüne dayanmaktadır,
Ekonomik entegrasyonun ileri safhalarında malların, hizmetlerin ve/veya üretim
faktörlerinin serbestçe dolaşımı öngörülmektedir,

Feridun Ergin, Uluslararası Politika Stratejileri, İstanbul Üniversitesi Yayını, Yayın No:2008, İstanbul,
s.191.
216
Ertürk, a.g.e., s.158-159.
217
A.e., s.159.
218
Yıldız, a.g.e., s.89-90.
215
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Ekonomik entegrasyon, mal ve hizmetlerin ve üretim faktörlerinin kaynağa ve
gideceği bölgeye göre ayrıcalıklı uygulama görmemesini kapsar.
İktisatçıların fikir birliğine vardığı diğer bir nokta ise entegrasyonun ele alınış
biçimine göre üç farklı tür altında incelenmesidir. Entegrasyon kavramı ele alınışı bakımından
üç kategori altında incelenebilir. Bunlar;
Reel Entegrasyon; mal, hizmet ve faktör (işgücü ve sermaye) piyasalarının hangi
ölçekte olursa olsun birbirine entegre olarak tek bir piyasa hâline geldiği entegrasyon
çeşididir.
Parasal Entegrasyon; yabancı para (döviz) piyasalarının birbirine entegre olarak tek bir
piyasa hâline geldiği entegrasyon çeşididir.
Mali entegrasyon; maliye ve para politikalarının birbirine entegre olarak tek bir piyasa
hâline geldiği entegrasyon çeşididir.

8.1.1. Ekonomik Entegrasyonun Ortaya Çıkış Nedenleri
Ekonomik entegrasyon kavramının doğuşundan günümüze kadar geçen dönem içinde
ülkelerin ekonomik entegrasyon hareketlerinin arkasındaki nedenleri üç başlık altında
toplamak mümkündür. Bunlar aşağıda belirtildiği gibidir;219
Ülkenin ekonomik olarak üretim kapasitesini genişleterek ekonomide verimliliği
yükselterek ve bunlara bağlı olarak da toplumsal refahı maksimuma çıkartarak ekonomik
potansiyelin arttırılmasıdır. Bu amaçlara, uluslararası ticari ve ekonomik entegrasyonlara
girilmek suretiyle piyasa hacminin genişlemesine de bağlı olarak ulaşma imkânı vardır.
Uluslararası ekonomik entegrasyonlar geniş bir ekonomik pazar, içsel ve dışsal ekonomiler,
teknolojik gelişme, rekabet ve verimlilik artışı gibi nedenlerden dolayı ülkenin ekonomik
potansiyelinin artışı üzerinde belirleyici rol oynayarak ekonomik entegrasyonların ortaya
çıkışının en önemli nedenini oluşturmaktadır.
Özellikle son yıllarda gelişmiş ülkelerin serbest ticarete ivme kazandırmaları bölgesel
ticari entegrasyonların artmasına, bölge dışı ülke ve/veya bloklara karşı daha fazla rekabet
gücü elde etmek uluslararası politik mücadelede daha etkili rol almak gibi stratejilerde
ekonomik entegrasyonların ortaya çıkışının diğer önemli bir nedenidir.
Bölgesel olarak bir arada yaşamak durumundaki komşu ülkelerin aralarında çıkacak
olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmak istenmesi ekonomik entegrasyonun ortaya çıkışında
etkili olan diğer bir nedendir. Entegrasyon sürecine katılan ülkeler çatışma yerine, potansiyel
güçlerini birleştirerek çıkar çatışmalarını ortadan kaldırarak siyasi istikrarı da yakalamayı
amaçlamaktadırlar.

A.e., s.63-64 ve Seyidoğlu, a.g.e. s.266.
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8.1.2. Ekonomik Entegrasyonun Teorik Çerçevesi
Geçmişten günümüze farklı düzeylerde de olsa ekonomik entegrasyonun yararlarını
savunan bütün teorik görüşlerin özünde Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler220 ve David
Ricardo’nun Karşılaştırmalı üstünlükler221 teorilerinin serbest ticaretin ülkeler arasında
ekonomik rekabeti özendirerek ve uzmanlaşmayı geliştirerek kaynak dağılımında etkinlik
sağlayacağı düşüncesi yatmaktadır.222
Klasik teorinin gerçek ekonomik hayattan uzak ekonomik entegrasyona ilişkin
varsayımları aşağıdaki gibidir;223
Mal ve faktör piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir.
İşgücü faktörü ülke içinde tam hareketli, buna karşılık ülkeler arasında tam
hareketsizdir.
Ulaştırma maliyetleri analizin dışında bırakılmıştır.
Fiyatlar tamamen üretimin fırsat maliyetini yansıtır.
Ticaret dengededir (İhracat ithalata eşittir).
Ekonomi tam istihdamdadır.
Ticareti tek kısıtlayıcı engeller tarifelerdir. Modeli basitleştirmek amacıyla vergilerin
advoleremden çok spesifik vergi şeklinde olduğu varsayılmaktadır.
Bu varsayımların günümüz ekonomik hayatının koşullarıyla örtüşmediği çok açık bir
şekilde ortadadır. Klasik iktisatçıların mutlak üstünlükler ve karşılaştırmalı üstünlükler
teorisini açıklamak amacıyla ortaya attığı bu varsayımlar Jacob Viner’den önce ekonomik
entegrasyon teorisine istenilen katkının sınırlı seviyelerde kalmasına neden olmuştur.
Ekonomik entegrasyon kavramı bu kısıtlayıcı varsayımlar ışığında 20. yüzyılın ortalarına
kadar farklı düzeylerde incelenmesine rağmen ilk olarak tam anlamıyla Jacob Viner’in 1950
yılındaki The Customs Union Issue adlı makalesinin öncülüğünde entegrasyon safhalarından
birisi olan gümrük birlikleri kuramıyla açıklanmaya çalışılmıştır.224
Viner bu makalesinde entegrasyonun Gümrük Birliği (GB) aşamasını baz almıştır.
GB’ye üye ülkeler arasında tamamen yeni oluşan ticaretten doğan kazancı ticaret yaratıcı etki,
üye ülkeler arasında oluşan ticaretin, daha önce diğer ülkelerle yapılan ticaretin yerini
almasını da ticaretin saptırıcı etkisi olarak tanımlamıştır. Ticaret yaratıcı etkinin ticaret
Mutlak Üstünlükler: bir ülke hangi malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o ülke söz konusu mallarda
uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya ürettiklerini yurtdışından ithal etmelidir.
221
Karşılaştırmalı Üstünlükler; bir ülke diğerleriyle karşılaştırıldığında, hangi malların üretiminde daha yüksek
bir üstünlüğe sahipse o malları üreterek uzmanlaşmalıdır.
222
Yıldız, a.g.e., s.90-91.
223
Seyidoğlu, a.g.e., s.16.
224
Yıldız, a.g.e., s.90.
220

168

saptırıcı etkiden büyük olması durumunda dünya refahı artış gösterirken aksi durumda dünya
refahının azalması beklenmektedir. Viner’in ortaya attığı bu analizin belli varsayımlara
dayanması Meade’nin çalışmalarına zemin hazırlamıştır. Meade analize mallar arası ikame ve
sabit maliyetlerin değişebileceğini ilave ederek olayın sadece üretim yanını yani arz kısmını
değil, talep yanını da açıklamaya çalışmıştır. Bunların yanında kısmi genel denge yaklaşımı
ve kardinalist refah yaklaşımları varsayımları ile entegrasyona gidilmesi sonucunda oluşan
kayıp ve kazançları açıklamıştır. Meade’nin bu tüketim analizleri daha sonra Gehrels
tarafından geliştirilmiştir.
Viner’den sonra teoriye en önemli katkıyı Lipsey ve Lancaster yapmıştır. Lipsey ve
Lancaster tarafından ortaya atılan ikinci en iyi teorinin uygulama alanı, GB türü, ekonomik
entegrasyonlardır. Teori ticaretin önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılmadan sadece
bazılarının kaldırılmasını öngörmektedir. Teoride öncelikli olarak özel ve sosyal fiyatlar
arasındaki farklılığa yol açan piyasa aksaklıklarının giderilmesi gerektiği üzerinde
durulmaktadır. Eğer bu aksaklıklar giderilmezse ikinci en iyi politikaların uygulanması
gündeme gelmektedir. Yani serbest ticaret ve tam rekabet şartlarının bulunmadığı bir
durumda birinci en iyi politika yerine mevcut piyasa engellerini toplumun refahına yönelik
olarak dengeleyecek başka müdahalelerin yapılması ve önlemlerin alınması, örneğin; yeni bir
gümrük tarifesinin konulması, ikinci en iyi politikayı oluşturmaktadır. Lipsey daha sonraki
yıllarda toplumsal kayıtsızlık eğrileri de kullanarak farklı bir genel denge yaklaşımı izlemiştir.
Analizde üretim etkisinin tüketim etkisini aşması durumunda ticaret saptırıcı etkinin hem ülke
hem de dünya refahını arttıracağı ortaya koyulmaktadır. Entegrasyon teorisi çalışmaları
Vanek ve Kemp’in de katkılarıyla GB teorisi çalışmaları ile ilk kez sistematize edilmiştir. Bu
çalışmalar ile GB’nin ticaret hadlerine etkisi de modele dâhil edilmiştir. Bu modelinin sonuç
bölümünde Vanek, Meade’nin ortaya attığı kardinal fayda yaklaşımının yerine ordinal fayda
yaklaşımının daha geçerli olduğunu ileri sürmüştür. 1950’lerden günümüze entegrasyon
kavramı tanım aşamasında olduğu bir teorik çerçeve oluşturulma sürecinde farklı kişiler
tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Ortaya atılan bu teoriler günümüze kadar her
aşamada entegrasyon kavramının gizli kalan yönlerine farklı şekillerde ışık tutmuştur. Bu
teorik çerçevenin geldiği son noktada entegrasyonun tam olarak gerçekleşip maksimum başarı
sağlayabilmesi için, ülkeler arasında uygulanan ekonomi politikalarının uyumlaştırılması
gerekmektedir. Ancak bazen ülkeler arasında uygulanan ekonomi politikaları bazı sorunlardan
dolayı aksaklığa uğrayabilmektedir. Bu sorunlar yapısal sorunlar (altyapı, monopolcü
eğilimler ve ticareti sınırlayıcı engeller) ve makroekonomik sorunlar (mali, parasal ve
ödemeler dengesi gibi) başlıkları altında incelenir.225
Bu sorunların ortadan kaldırılarak ekonomi politikalarının düzgün bir ortamda
uyumsallaştırılması entegrasyon sürecinden ülkelerim maksimum faydayı sağlamalarına
olanak sağlayacaktır.

225

A.e., s.74-75.
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Uygulamalar
1) Global entegrasyon kavramı açıklanacaktır.
2) Parasal entegrasyon kavramı açıklanacaktır.
3) Entegrasyonun ortaya çıkış nedenleri açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Global Entegrasyon kavramını araştırınız.
2) Parasal Entegrasyon kavramını araştırınız.
3) Entegrasyonun ortaya çıkış nedenlerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde global ekonomik entegrasyon kavramını daha açık bir ifade ile ülkeler
arasında mal, emek ve sermaye hareketlerinin ve ülkelerin ekonomik işbirliği alanlarının
genişlemesi anlamına geldiğini öğrendik.

172

Bölüm Soruları
1) İktisat literatüründe entegrasyon kelimesi ilk defa hangi alanda kullanılmaya
başlanmıştır?
a) Kent
b) Bölge
c) Tarım
d) Sanayi
e) Hizmetler sektörü

2) Aşağıdakilerden hangisi entegrasyon çeşitlerinden birisidir?
a) Bölgesel Entegrasyon
b) Ekonomik Entegrasyon
c) Vergi Entegrasyonu
d) Kota Entegrasyonu
e) Sınır Entegrasyonu

3) Farklı bölgesel grupların entegre olmasını ve tek bir ekonomik ve politik birim
hâline dönüşmesini amaçlayan entegrasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sınır Entegrasyonu
b) Genç Entegrasyon
c) Global Entegrasyon
d) Bölgesel Entegrasyon
e) Vergi Entegrasyonu
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4) Bir ülke sınırları içindeki farklı bölgelerin birbirine entegre olmasını amaçlayan
entegrasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kitlesel Entegrasyon
b)Kentsel Entegrasyon
c)Yapısal Entegrasyon
d)Ulusal Entegrasyon
e)Dengeli Entegrasyon

5) Entegrasyon kavramının
aşağıdakilerden hangisidir?

ele

alınış

bakımından

doğru

sınıflandırılması

a) Reel-Parasal-Mali
b) Parasal-Dengeli-Mali
c) Ekonomik-Ulusal-Güvenlik
d) Reel-Rekabet-Ekonomik
e) Mali-Yapısal-Güvenlik

6) Mal, hizmet ve faktör piyasalarının hangi ölçekte olursa olsun birbirine entegre
olarak tek bir piyasa hâline geldiği entegrasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rekabet Entegrasyonu
b) Bağımlılık Entegrasyonu
c) Reel Entegrasyon
d) Parasal Entegrasyon
e) Ekonomik Entegrasyon
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7) Yabancı para piyasalarının birbirine entegre olarak tek bir piyasa hâline geldiği
entegrasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısal Entegrasyon
b) Kentsel Entegrasyon
c) Dengeli Entegrasyon
d) Bölgesel Entegrasyon
e) Parasal Entegrasyon

8) Maliye ve para politikalarının birbirine entegre olarak tek bir piyasa hâline geldiği
entegrasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısal Entegrasyon
b) Mali Entegrasyon
c) Birlik Entegrasyonu
d) Bölgesel Entegrasyon
e) Kentsel Entegrasyon

9) Aşağıdakilerden hangisi Klasik teorinin entegrasyona ilişkin varsayımlarından birisi
değildir?
a) İşgücü faktörü ülkeler arasında tam hareketlidir
b) Mal ve faktör piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir
c) İhracat ithalata eşittir
d) Fiyatlar tamamen üretimin fırsat maliyetini yansıtır
e) İşgücü faktörü ülke içinde tam hareketlidir
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10) “The Customs Union Issue” adlı çalışma hangi bilim adamına aittir?
a) J. S. Mill
b) R. Caose
c) R. Barro
d) J. Viner
e) A. Marshall

Cevaplar
1) d

2) b

3) c

4) d

5) a

6) c

7) e

8) b

9) a

10) d
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9. EKONOMİK ENTEGRASYONUN SAFHALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ekonomik Entegrasyonun Safhaları
9.1.1. Ekonomik İşbirliği Anlaşması
9.1.2. Serbest Ticaret Bölgeleri
9.1.3. Gümrük Birliği
9.1.3.1. Gümrük Birliğinin Statik Etkileri
9.1.3.1.1. Üretim Etkisi
9.1.3.1.2. Tüketim Etkisi
9.1.3.2. Gümrük Birliğinin Dinamik Etkileri
9.1.3.2.1. Rekabet Artışı Etkisi
9.1.3.2.2. Ölçek Ekonomileri Etkisi
9.1.3.2.3. Dışsal Ekonomiler Etkisi
9.1.3.2.4. Teknolojik Gelişmeye Etkisi
9.1.3.2.5. Yatırım Özendirme ve Sermaye Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekonomik entegrasyonun safhaları nelerdir?
2) Gümrük Birliği nasıl oluşmaktadır?
3) Gümrük Birliği’nin etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekonomik entegrasyonun
safhaları

Ekonomik entegrasyonun
safhalarını açıklayabilmek.

Ekonomik entegrasyonun
safhaları ile ilgili bakınız:
Ekonomik bütünleşme
kitapları

Ekonomik İşbirliği
Anlaşması

Ekonomik İşbirliği
Anlaşması hakkında bilgi
vermek.

Ekonomik İşbirliği
Anlaşması ile ilgili
bakınız:Bütünleşme
biçimleri ve Avrupa Birliği
kitapları

Serbest Ticaret Bölgeleri

Serbest Ticaret Bölgeleri ile
Serbest Ticaret Bölgeleri’nin ilgili bakınız: Alternatif
sebeplerini ortaya koymak.
entegrasyon modelleri
kitapları

Gümrük Birliği

Gümrük Birliği hakkında
bilgi vermek.

Gümrük Birliği ile ilgili
bakınız: Gümrük Birliği
Teorisi kitapları
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Anahtar Kavramlar
 Ekonomik İşbirliği Anlaşması
 Serbest Ticaret Bölgeleri
 Gümrük Birliği
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Giriş
İktisatçılar entegrasyon safhalarını safhada uygulanan politikanın niteliğine göre
sınıflandırmaya tabi tutmuşlardır.
Bu iktisatçıların değerlendirmelerine göre entegrasyon; serbest ticaret bölgelerinde
olduğu gibi ticaretin serbestleşmesi olarak bilinen ticaret entegrasyonu, üretim faktörlerinin
ülkeler arasında entegrasyonunu ifade eden faktör entegrasyonu ve iktisadi birlik aşamasında
olduğu gibi üye ülkelerin ekonomik, sosyal ve parasal olarak entegre olmasını ifade eden tam
entegrasyondur
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9.1. Ekonomik Entegrasyonun Safhaları
Bazı iktisatçılar entegrasyon safhalarını safhada uygulanan politikanın niteliğine göre
de sınıflandırmaya tabi tutmuşlardır. Bu iktisatçıların değerlendirmelerine göre de
entegrasyon; serbest ticaret bölgelerinde olduğu gibi ticaretin serbestleşmesi olarak bilinen
ticaret entegrasyonu, üretim faktörlerinin ülkeler arasında entegrasyonunu ifade eden faktör
entegrasyonu ve iktisadi birlik aşamasında olduğu gibi üye ülkelerin ekonomik, sosyal ve
parasal olarak entegre olmasını ifade eden tam entegrasyondur.226
Yukarıda yapılan ilk ayrım, ülkeler arasında ayrı ayrı geçerli olabilen ekonomik
entegrasyon biçimlerinden çok entegrasyon sürecinin aşamalarını ortaya koymaktadır.
Ekonomik entegrasyonun kendi içinde oluşturduğu bir iç dinamiği vardır. Ekonomik işbirliği
anlaşması, serbest ticaret bölgeleri ve ekonomik ve parasal birlik aşamaları kalıcı entegrasyon
biçimleri sayılırken bunların dışında kalan aşamalar ise kendinden sonraki aşamaya zemin
hazırlamaktadır. Her aşamada ülkelerin birbirlerine olan karşılıklı ekonomik ve siyasi
bağımlılıkları artmaktadır. Buna bağlı olarak da kendilerine ait bağımsız ekonomi, para,
maliye ve dış ticaret politikaları izleme yetenekleri azalmaktadır.227

9.1.1. Ekonomik İşbirliği Anlaşması
Ekonomik işbirliği anlaşması ekonomik entegrasyon sürecinin ilk safhasını
oluşturmaktadır. Bu safhada anlaşmaya taraf olan üye ülkeler, tek yanlı ya da karşılıklı olarak
belirli mallar üzerindeki gümrük tarifelerinde indirimde bulunurlar yani tarife ödünleri
verirler.228
Entegrasyonun bu ilk aşamasındaki asıl amaç, taraflar arasındaki ticaret hacmini
arttırarak uluslararası ticareti kısıtlayıcı engelleri ortadan kaldırarak bu alandaki kontrolleri en
aza indirmektir.229
Ekonomik entegrasyon sürecini oluşturan bu ilk safhadaki anlaşmalara verilebilecek
en bilinen ve iyi örnekler; 1932 yılında İngiltere ile Commonwealth arasında kurulan
Commonwealth Ekonomik İşbirliği Sistemi ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
(North American Free Trade Agreement-NAFTA)’dır .230

9.1.2. Serbest Ticaret Bölgeleri
Serbest Ticaret Bölgeleri, üye ülkelerin tek yanlı ya da karşılıklı olarak belirli mallar
üzerindeki ticari engellerini, yani tarife ve miktar kısıtlamalarını ortadan kaldıracaklarını
taahhüt ettikleri, buna karşılık üyelerin üçüncü ülkelere karşı kendi dış ticaret politikalarını
Hasan Sabır, “Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Ekonomik Entegrasyon: Mercosur Örneği”, Dış Ticaret
Müsteşarlığı Dergisi, Sayı:25, Yıl:7, 2002, s.95 (Çevrimiçi) http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD
/TanitimKoordinasyonDb/gelismekte.doc.
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uygulamaya devam ettirdikleri entegrasyon biçimidir. Yani üye ülkeler, taraf olan ülkelerle
dış ticaret ilişkilerinde belli bir düzeyde bağımlılığa giderlerken üçüncü ülkelere karşı
uyguladıkları dış ticaret politikalarında herhangi bir bağımlılığa tabi olmamaktadırlar.231
Bu safhanın amacı, üye ülkeler arasında kendilerinin ürettiği mal ve hizmetlere ticareti
serbestleştirerek ortak bir pazar yaratmaktır. Ancak bu ortak pazar yaratılırken her ülkenin
serbestçe kendi gümrük politikasını seçmesi bütünleşmeyi dağıtıcı politikaların ortaya
çıkmasına neden olabilmektedir. Örneğin; serbest ticaret bölgesinde yer alan bir ülke,
sanayisinin güçlü olmadığı alanlarda çok düşük gümrük oranlarını kabul ederek birleşme
içinde bu malların ithalatçısı konumuna gelebilir. Bu durum ise, iki etki yaratabilir. Eğer
bütünleşme içinde bu malların üreticisi bir ülke varsa ve kendi üreticisini gümrük duvarlarıyla
koruyorsa, bu korumayı etkisiz hâle getirir. Bu durumda serbest ticaret bölgesi içinde
gerilemelere neden olabilir. Eğer serbest ticaret bölgesinde bu dalda üretici bir ülke yoksa
gümrük tarifesini indiren ülke, bu daldaki ticareti ele geçirecektir. Çünkü bölge içine ihracat
yapan üçüncü ülkelerin, sisteme girerken düşük gümrük tarifesi uygulayan ülkeyi seçmesi ve
oradan yüksek tarifeli ülkeye mal kaydırması söz konusu olabilecektir. Bölgedeki ticareti
yeniden ele geçirmek için öteki ülkelerin de gümrük tarifelerini en aza indirmesi gerekir. Bu
nedenle bütünleşme dışına karşı uygulanan gümrük duvarlarında en alt düzeyde eşitlenme
eğilimi ortaya çıkar. Serbest Ticaret Bölgelerinde bütünleşmenin taşıdığı bu sakıncaları
kaldırmak için ya ek kurallar koymak ya da bir üst bütünleşme biçimine geçmek gerekir.232
Ekonomik entegrasyonun aşamalarından serbest ticaretin etkileri aşağıda belirtildiği
gibidir;

233

Serbest Ticarette işbölümü ve uzmanlaşmadan yararlanmak suretiyle ekonomik
kaynaklar daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılır.
Serbest ticaret yapmakla geniş pazar imkânlarından ve ölçek ekonomilerinden
yararlanmak mümkün olur. Uluslararası rekabet, işletmeleri daha etkin ve verimli çalışmaya,
daha kaliteli ve ucuz mal ve hizmet sunmaya sevk eder.
Serbest ticaret ve rekabet, teknolojik buluş ve yenilikleri arttırır ve üretim
teknolojisinin yenilenmesini sağlar.
Serbest ticaret uluslararası emek ve sermaye hareketleri sayesinde ülke ekonomisinin
büyümesini sağlar.

9.1.3. Gümrük Birliği
Gümrük Birliği’ne üye ülkelerin birbirleriyle olan ticaretlerinde gümrük vergileri,
harçlar, kotalar, ithal ve ihraç yasaları gibi her türlü engel ve kısıtlamaları kaldırarak üçüncü
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ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uyguladığı ekonomik entegrasyonun üçüncü
safhasıdır.234
Bu safhada serbest ticaret bölgeleri safhasından daha ileri bir birleşme söz konusudur.
Çünkü bu safhada hem üyelerin kendi aralarındaki ticarette gümrük vergileri, kotalar, ithal ve
ihraç yasaları gibi kısıtlayıcı önlemler kaldırılmakta hem de bir adım daha ileri gidilerek
üçüncü ülkelere karşı tek bir ortak tarife uygulanmaktadır.235
Bu farklılık sayesinde üye ülkeler arasındaki mal akımları serbestleşip artarken diğer
ülkelerden olan mal akımlarında ortak bir tarife uygulanmasına bağlı olarak bir azalma
meydana gelecektir.236
GB, tarihte en çok görülen ekonomik entegrasyon biçimlerinden birisidir. 1834 yılında
birçok bağımsız Alman devletin kurduğu Zolverein bunun en eski örneklerinden birisidir.
Mart 1957’de kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) GB’nin günümüzdeki en iyi
örneklerini oluşturmaktadır.237
Neo-klasik iktisadi birleşme kuramına göre; ülkeler arasında GB’ye gidilmesi ülkeler
arasında statik ve dinamik olmak üzere iki etkiye neden olmaktadır. Statik etkiler entegrasyon
sürecine katılan ülkelerin üretimi ve tüketimi üzerinde etkili olurken dinamik etkiler ülkelerin
rekabet gücü, ölçek ekonomileri, dışsal ekonomiler, teknolojik gelişme ve yatırımları
geliştirme ve sermaye yapısı üzerinde etkili olmaktadır.238

9.1.3.1. Gümrük Birliğinin Statik Etkileri
GB’nin ekonomik entegrasyona katılan ülkeler üzerinde yarattığı statik etkileri; üretim
ve tüketim üzerinde yarattığı etkiler olarak incelememiz mümkündür.

9.1.3.1.1. Üretim Etkisi
GB ekonomik entegrasyon sürecine katılan ülkelerin üretimi üzerinde iki etkiye
sahiptir. Bunlar ticaret yaratıcı etki ve ticaret saptırıcı etki olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ticaret Yaratıcı Etki: Entegrasyon bölgesi içinde ticareti engelleyen engeller
kaldırılınca, bu bölgeyi oluşturan ülkeler arasında dış ticaret hacmi genişler ve üretim
uzmanlaşmaya da bağlı olarak daha etkin ellerde toplanır. Buna GB’nin “ticaret yaratıcı”
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etkisi denir. Ticaret yaratıcı bu etkinin ortaya çıkması GB’nin dünya üzerindeki refahı nasıl
arttırdığını da bize göstermektedir.239
Türkiye, İngiltere ve Almanya’nın buzdolabı üretim maliyetleri tablodaki gibidir.
Tablo 5. Ülkelerin Buzdolabı Üretim Maliyetleri (TL)
Maliyetler

Türkiye

İngiltere

Almanya

Üretilen Buzdolabının Birim
Maliyeti

5000

4600

4300

Maliyet+Türkiye %20
Gümrük Vergisi

5000

5520

5160

Maliyet+Ortak Gümrük
Tarifesi %10

5000

5060

4300

Buzdolabını en pahalıya Türkiye üretirken en ucuza Almanya üretmektedir.
Türkiye’nin buzdolabını Almanya’dan ithal etmesi daha avantajlı olarak görülmektedir.
Ancak ülkeler arasında bir GB olmaması Türkiye’nin ithal edeceği buzdolaplarına gümrük
vergisi ödeyeceği anlamına gelmektedir. Bu nedenden dolayı eğer Türkiye’nin Almanya’dan
buzdolabı ithal ederse bir buzdolabının maliyeti 5160 TL’ye İngiltere’den ithal ederse 5520
TL’ye gelecektir. Yani kendi maliyetlerinden daha yüksek hâle gelecektir.
Böyle bir durumda Türkiye’nin buzdolabı ithal etmesi rasyonel bir davranış değildir.
Ancak Türkiye’nin Almanya ile bir birlik oluşturarak İngiltere’yi dışarıda bırakması hâlinde
artık Türkiye ile Almanya arasında ticarette bir vergi unsuru olmayacak (iki ülke arasında GB
imzalandığı için ticaretten alınan vergiler ortadan kalkacağı için) ancak bu iki ülke
İngiltere’ye karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulayacaklardır.
Böyle bir durumda ise artık Türkiye Almanya’dan buzdolabını 4300 TL’ye ithal
edebilecektir. Bu durumda da tüketiciler 5000 TL’ye yerli buzdolabı yerine 4300 TL’ye ithal
buzdolabını tercih etme imkânına kavuşacaklardır. Bu maliyet avantajı üretimi Türkiye’den
Almanya’ya kaydıracaktır. Bunun sonucu olarak da Almanya için GB’nin statik üretim
etkisinden ticaret yaratma etkisi ortaya çıkmış olacaktır.
Ticaret Saptırıcı Etki: Entegrasyon bölgesi içinde gümrüklerin kaldırılması ve bölge
dışına karşı ortak bir tarife uygulanması bölge içi ticareti, bölge dışı ticaret aleyhine geliştirir.
Gümrük Birlikleri’nin bölge dışında kalan ülkelerle yapılan ticareti azaltmasına da ticaret
saptırıcı etki adı verilir. Bu etki ne kadar büyük olursa o kadar kaynak verimliliği azalmış
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olacağından Gümrük Birlikleri’nin dünya refahı üzerindeki olumsuz etkileri de o kadar
yüksek olacaktır.240
Türkiye, İngiltere ve Almanya’nın televizyon üretim maliyetleri tablo 6’ da görüldüğü
gibidir.
Tablo 6. Ülkelerin Televizyon Üretim Maliyetleri (TL)
Maliyetler

Türkiye

İngiltere

Almanya

Üretilen Televizyonun Birim
Maliyeti

5000

3800

4200

Maliyet+Türkiye %25
Gümrük Vergisi

5000

4750

5250

Maliyet+OGT%20

5000

4560

4200

Televizyonu en ucuz İngiltere üretmektedir. Türkiye GB’den önce dahi gümrük
vergisi ödeyerek kendi ürettiği televizyonun maliyetinden daha ucuza ithal televizyon elde
edebilmektedir. Kendisi 5000 TL’ye mal ederken İngiltere’den ithal etmesi sonucunda 4750
TL’ye alabilmektedir. Birinci örneğimizde olduğu gibi Türkiye ve Almanya’nın birlikte bir
birlik kurarak İngiltere’yi dışarıda bıraktıklarını varsayalım. Bu birlik sonucunda Almanya ile
Türkiye arasındaki gümrük tarifeleri ortadan kalkacak İngiltere’ye karşı %20 Ortak Gümrük
Tarifesi uygulanacaktır.
GB sonrasında Türkiye için ithal televizyonun maliyeti İngiltere’den 4560 TL
Almanya’dan ise 4200 TL olacaktır. Her iki durumda Türkiye’nin maliyetinden düşük olduğu
için yine ithal televizyon tercih edilecektir. Ancak talep İngiliz televizyonundan Alman
Televizyonuna kayacaktır. Bu durum sonucunda da GB’nin ticaret saptırıcı etkisi İngiltere
için ortaya çıkmış olacaktır.

9.1.3.1.2. Tüketim Etkisi
GB üreticiye yararlı olduğu kadar tüketiciye de yararlıdır. Çünkü birlik kurulmadan
önce yerli malları yüksek fiyattan tüketenler (buzdolabı ve televizyon örneklerinde olduğu
gibi), birliğin oluşturulması ile birlikte artık malların birlik içinden daha ucuza sağlanmasına
imkân bulmaktadırlar. Fiyatlardaki bu düşüş üretimi genişletir, dolayısıyla bölge içinde dış
ticaret hacminin artmasına olanak sağlanmış olacaktır. Tüketim Etkisi denilen bu etki de
ekonomik refah üzerine olumlu bir şekilde yansıyacaktır.241
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9.1.3.2. Gümrük Birliğinin Dinamik Etkileri
GB’nin ekonomik entegrasyona katılan ülkeler üzerinde yarattığı dinamik etkiler
ülkelerin rekabet gücü, ölçek ekonomileri, dışsal ekonomiler, teknolojik gelişme ve
yatırımları geliştirme ve sermaye yapısı üzerinde etkili olmaktadır.

9.1.3.2.1. Rekabet Artışı Etkisi
Gümrük tarifeleri, kotalar ve diğer dış ticareti kısıtlayıcı önlemler piyasalarda
monopolleşmeyi ve verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. GB öncesinde koruma
duvarlarının arkasında yüksek maliyet, geri teknoloji ve düşük kalite ile üretim yapan
firmalar, böyle bir ortamda ya verimli çalışacak şekilde kendilerini yenileyecekler ya da
piyasadan çekilmek zorunda kalacaklardır. GB’nin oluşturulması ile birlikte dış ticaret
kısıtlamalarının kaldırılması, yerli üreticileri dış piyasa rekabeti ile karşı karşıya getirir
böylelikle verimliliği düşük üreticiler endüstriyi terk eder ve ancak rekabete dayanacak kadar
verimli çalışanlar üretimlerini sürdürebilirler. Bununla birlikte yoğun rekabet ortamı ulusal
monopollerin yerini birlik çapındaki daha büyük monopollerin de almasına neden olabilir.
Bunun sonucunda birlik oluşumu ile ortaya çıkan rekabet avantajından en iyi şekilde
yararlanmak için ortak bir rekabet politikasının izlenmesi son derece önemlidir.242

9.1.3.2.2. Ölçek Ekonomileri Etkisi
GB’ye gidilmesi sonucu üretim hacminin geniş bir piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak
bir şekil arttırılması ölçek ekonomilerinin doğmasına neden olur. Büyük ölçekli üretim
ekonomileri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin; geniş bir piyasa ileri bir teknoloji ile
maliyetlerin düşmesine olanak sağlar. Bu durum üretim hacmini genişleterek stok
bulundurma ihtiyacını doğurur. Bütün bunlar maliyetlerde tasarrufa yol açar. Bunların
yanında geniş bir piyasa üretim, planlama, yönetim, araştırma geliştirme gibi faaliyetlerde
yüksek kalitede eleman çalıştırmaya olanak vererek ülkelere önemli avantajlar sağlar.243

9.1.3.2.3. Dışsal Ekonomiler Etkisi
GB’nin oluşturulması sonucu piyasa hacminin genişlemesine bağlı olarak dışsal
tasarruflar meydana gelmektedir. Dışsal tasarruflar firmaların herhangi bir maliyete
katlanmadan elde ettikleri getirilerdir. Dışsal ekonomilerin etkisi piyasa içinde, endüstriler
arası ilişkiler sonucunda ya da gelir-talep yaratma yoluyla ortaya çıkabilmektedir.244

9.1.3.2.4. Teknolojik Gelişmeye Etkisi
GB, üye ülkelerin teknolojik ilerleme hızlarını arttırmaktadır. GB ile sağlanan geniş
bir piyasa büyük işletmelerin kurulmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum bir yandan yurt
242
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dışından ileri teknolojilerin aktarılmasına, öte yandan da işletmelerin büyümesinde araştırma
ve geliştirme faaliyetlerine daha büyük fonlar ayrılmasına olanak verir. Teknolojik gelişme,
üretim teknolojisini geliştirerek daha az maliyetle daha çok ürün elde edilmesine yardımcı
olur, ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek refaha katkı sağlar. Bunun sonucu ekonomik yapı,
teknolojik gelişme ile canlanmakta ve büyüme hızlı artış göstermektedir. Teknolojik
gelişmenin zayıfladığı dönemlerde, azalan verimler kanunu gereğince dünya ekonomisi
daralmakta ve ekonomik krizler meydana gelebilmektedir. Ekonomik bütünleşmede ortaya
çıkabilecek dışsal ekonomiler ve rekabetin yoğunlaşması gibi etkiler bir yandan daha
sermaye-yoğun teknolojinin kullanılmasını zorunlu hâle getirirken diğer yandan da
Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek teknolojik gelişmenin hızlanmasına yardımcı
olmaktadır.245

9.1.3.2.5. Yatırım Özendirme ve Sermaye Etkisi
GB’nin yarattığı olumlu etkiler sonucunda Milli Gelir artmakta, bu MG gelir artışına
bağlı olarak da tasarruflar ve yatırımlar artış göstermektedir. GB yatırımlar üzerindeki riskleri
de azaltarak yatırım ortamındaki güveni arttırmak da bu durumda yatırımların artmasına
neden olmaktadır. GB yatırımlar üzerinde yarattığı bu etkinin yanında emek ve sermayenin de
hareketliliğini arttırarak kaynakların daha iyi kullanımına olanak sağlamaktadır. Kaynakların
etkin kullanımı da verimliliği ve refahı yükseltmektedir.246
GB sonucunda ekonomik entegrasyondan sağlanan dinamik kazançlar, statik
kazançlara oranla çok daha büyük olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum entegrasyon süreci
için son derece önemli bir durumdur. Son uygulamalı araştırmalar, dinamik kazançların statik
kazançlara oranla altı kat daha büyük olduğunu göstermektedir.
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Uygulamalar
1) Ekonomik entegrasyonun safhaları açıklanacaktır.
2) Gümrük Birliği’nin üretime etkisi ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
3) Gümrük Birliği’nin teknolojik gelişmeye etkileri açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Ekonomik entegrasyonun safhalarını araştırınız.
2) Gümrük Birliği’nin üretime etkisini araştırınız.
3) Gümrük Birliği’nin teknolojik gelişmeye etkilerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ekonomik entegrasyonun kendi içinde oluşturduğu bir iç dinamiğinin
olduğunu öğrendik.
Ekonomik işbirliği anlaşması, serbest ticaret bölgeleri ve ekonomik ve parasal birlik
aşamaları kalıcı entegrasyon biçimleri sayılırken bunların dışında kalan aşamalar ise
kendinden sonraki aşamaya zemin hazırlamaktadır. Her aşamada ülkelerin birbirlerine olan
karşılıklı ekonomik ve siyası bağımlılıkları artmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması aşağıdaki entegrasyon aşamalarından
hangisine örnek teşkil eder?
a) Serbest Ticaret Bölgesi
b) Gümrük Birliği
c) İktisadi Birlik
d) Ortak Pazar
e) Ekonomik İşbirliği Anlaşması

2) Aşağıdaki entegrasyon aşamalarının hangisinde anlaşmaya taraf olan üye ülkeler,
tek yanlı ya da karşılıklı olarak belirli mallar üzerindeki gümrük tarifelerinde indirimde
bulunurlar?
a) Kıyı Ticareti Anlaşması
b) Ekonomik İşbirliği Anlaşması
c) Sınır Ticareti Anlaşması
d) Ortak Pazar
e) Parasal İşbirliği Anlaşması

3) Üye ülkelerin tek yanlı ya da karşılıklı olarak belirli mallar üzerindeki ticari
engellerini, yani tarife ve miktar kısıtlamalarını ortadan kaldıracaklarını taahhüt ettikleri, buna
karşılık üyelerin üçüncü ülkelere karşı kendi dış ticaret politikalarını uygulamaya devam
ettirdikleri entegrasyon biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest Ticaret Bölgeleri
b) Parasal İşbirliği Anlaşması
c) İktisadi Birlik
d) Ortak Pazar
191

e)Kıyı Ticareti Anlaşması

4) Ortak Gümrük Tarifesi ekonomik entegrasyonun hangi safhasında geçerlidir?
a) Kıyı Birliği
b) Serbest Ticaret Birliği
c) Genişleme Birliği
d) Gümrük Birliği
e) Geçiş Birliği

5) Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1927
b) 1937
c) 1967
d) 1957
e) 1947

6) Avrupa Ekonomik Topluluğu entegrasyon aşamalarının hangisine örnek oluşturur?
a) Ortak Birlik
b) Genişleme Birliği
c) Geçiş Birliği
d) Kıyı Birliği
e) Gümrük Birliği
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7) Entegrasyon bölgesi içinde ticareti engelleyen engellerin kaldırılması sonucunda, bu
bölgeyi oluşturan ülkeler arasında dış ticaret hacminin genişlemesi durumuna ne ad verilir?
a) Maliyet etkisi
b) Ticaret yaratıcı etki
c) Otonom etki
d) Otarşi yaratıcı etki
e) Fayda etkisi

8) Entegrasyon bölgesi içinde gümrüklerin kaldırılmasının ve bölge dışına karşı ortak
bir tarifenin uygulanmasının bölge içi ticareti, bölge dışı ticaret aleyhine geliştirmesine ne ad
verilir?
a) Maliyet etkisi
b) Yapısal etki
c) Ticaret saptırıcı etki
d) Marjinal etki
e) Fayda etkisi

9) Gümrük Birliği’nin, birliğin oluşturulması ile birlikte malların birlik içinden daha
ucuza sağlanmasına imkân veren etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rant etkisi
b) Yönlendirme etkisi
c) Tüketim etkisi
d) Geçiş etkisi
e) Yapısal etki
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10) Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Birliği’nin dinamik etkilerinden birisi değildir?
a) Ölçek Ekonomileri Etkisi
b) Teknolojik Gelişme Etkisi
c) Rekabet Artışı Etkisi
d) Fayda Etkisi
e) Dışsal Ekonomiler Etkisi

Cevaplar
1) e

2) b

3) a

4) d

5) d

6) e

7) b

8) c

9) c

10) d

194

10. EKONOMİK ENTEGRASYONUN SON SAFHALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Ortak Pazar
10.2. Ekonomik Birlik
10.3. Ekonomik Entegrasyonun Başarı Şartları
10.4. Birinci En İyi Teoremi ve İkinci En İyi Teoremi
10.5. Kutuplaşma Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ortak Pazar nasıl oluşturulmaktadır?
2) Ekonomik Birlik safhasına ulaşan organizasyonlar var mıdır?
3) Ekonomik Entegrasyonun Başarı Şartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Entegrasyonun Başarı
Şartları

Entegrasyonun başarı
şartlarını ayrıntılı bir şekilde
kavrayabilmek.

Entegrasyonun Başarı
Şartları ile ilgili
bakınız:Küreselleşmenin
ekonomik entegrasyon
üzerine etkileri konulu
makaleler

Ortak Pazar

Ortak pazarın özelliklerini
ortaya koyabilmek.

Ortak Pazar ile ilgili
bakınız:Bölgelerarası
ekonomik entegrasyon
kitapları

Ekonomik Birlik

Ekonomik birliğin
özelliklerini ortaya
koyabilmek.

Ekonomik Birlik ile ilgili
bakınız:Avrupa Birliği
raporları

Birinci En İyi Teorem,
İkinci En İyi Teorem ve
Kutuplaşma Teorisi

Birinci En İyi Teorem,
Birinci En İyi Teorem, İkinci İkinci En İyi Teorem ve
En İyi Teorem ve
Kutuplaşma Teorisi ile ilgili
Kutuplaşma Teorisi’nin
bakınız: Refah ekonomisinin
anlaşılmasını sağlamak.
birinci temel teoremi
kitapları
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Anahtar Kavramlar
 Ortak Pazar
 Ekonomik Birlik
 Birinci En İyi Teorem
 İkinci En İyi Teorem
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Giriş
Ekonomik entegrasyon sürecine dâhil olmak isteyen ülkeler, entegrasyonun getireceği
faydalardan yararlanmak ve birliğe katılan ülkelerin ortak menfaatlerini maksimuma
ulaştırmak hedefi gütmektedirler.
Bu hedeflere ulaşmak isteyen ülkelerin beklentilerinin kısa ve uzun vadede farklılıklar
göstermesine bağlı olarak da entegrasyonun başarı şansı değişmektedir.
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10.1. Ortak Pazar
Ortak Pazar, GB’nin bütün unsurlarına ek olarak emek, sermaye ve girişimci gibi
üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin üye ülkeler arasındaki serbest dolaşımını
engelleyen bütün unsurları ortadan kaldırılıp üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifelerinin
uygulandığı ekonomik entegrasyon sürecinin dördüncü aşamasını oluşturmaktadır. Bu
şartlarda Ortak Pazar içinde yer alan ülkedeki sermaye için, en uygun yatırım alanını bulmak
serbest hâle gelirken emek de üye ülkeler arasında serbestçe dolaşarak kendi becerisine uygun
iş ve ücret elde etme olanağına kavuşmaktadır. Gerek mal piyasalarında gerekse faktör
piyasalarındaki unsurların serbest dolaşımının sağlanması, Ortak Pazar içinde faktör
fiyatlarının eşitlenmesine ve kaynakların etkin kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Bu
ekonomik entegrasyon aşamasının dünya üzerindeki en önemli örneği, 1992 öncesi Avrupa
Topluluğu uygulamasıdır.247

10.2. Ekonomik Birlik
Ekonomik Birlik ekonomik entegrasyon sürecinin en ileri ve son aşamasını
oluşturmaktadır. Ekonomik birlikler ortak pazarın ötesinde para, maliye ve sosyo-ekonomik
politikalar gibi başka enstrümanların da entegrasyonunu kapsamaktadır. Yani bu aşamaya
geçilmiş olabilmesi için tek bir para ve bankacılık sistemi, ortak mali politikalar ve tüm birlik
çapında ortak ekonomik politikaları belirleyecek ve uygulayacak uluslar üstü bir organın
kurulmuş olması gerekmektedir.248
Ancak şu da bir gerçektir ki, bütün bu ekonomik sosyal, siyasal ve hukuki yapıların
birbirleriyle uyumlu hâle getirilmesi zor ve zaman alan bir süreçtir. Bütün bu zorlukların
aşılması için, birliğe üye ülkelerin coğrafi yakınlıkları yanında, tarihi, kültürel ve ekonomik
yapı ve siyasal rejim bakımından da benzer normları paylaşmaları gerekli olan bazı şartlardan
birkaçıdır. Bu şartların yerine getirilmesiyle birlikte oluşan ekonomik birlikte ülkelerin
ekonomik politikalarına ilişkin kararların önemli bir kısmı topluluğa devredilmekte ve ulusal
egemenlik alanında ödünler verilmektedir.249
Ekonomik entegrasyon sürecinin son aşaması olan ekonomik birliğe örnek olarak
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un 1948 yılında kurdukları Benelux gümrük birliğini 1960
yılında ekonomik birliğe dönüştürmeleri verilebilir. Diğer bir örnek olarak da ABD
verilebilir. 50 devletin birleşmesiyle meydana gelen ABD’de tek bir para birimi ve tek bir
merkez bankası vardır. Yani para, maliye ve sosyo-ekonomik politikalar birleştirilmiştir.250
Güncelliği bakımından ise Avrupa Birliği (AB) ekonomik birliğin günümüzdeki en iyi
örneğini oluşturmaktadır.
247

Uyar, a.g.e., s.110.
Seyidoğlu, a.g.e., s.221.
249
Hüseyin Çeken, “Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin Dünya Dış
Ticaret ve Sermaye Hareketlerindeki Yeri ve Önemi”, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dergisi, Sayı:30, Yıl:9, Ankara,
2004, s.2. (Çevrimiçi) http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD /Tanitim Koordinasyon Db/bolgeselekono
mik.doc.
250
İyibozkurt, a.g.e., s.213-214.
248
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Entegrasyon safhalarını, üyeler arası serbest ticaret, ortalama gümrük tarifesi, üretim
faktörlerinin serbest dolaşımı ve ekonomi politikaların uyumu yönünden tablo yardımıyla
incelemek mümkündür.
Tablo 7. Ekonomik Entegrasyon Safhaları ve Özellikleri
Ekonomik
Entegrasyon
Safhaları

Üyeler Arası
Serbest Ticaret

Ortak
Gümrük
Tarifesi

Üretim
Faktörlerinin
Serbest Dolaşımı

Ekonomi
Politikalarında
Uyum

Serbest Ticaret
Anlaşmaları

VAR

YOK

YOK

YOK

Gümrük Birliği

VAR

VAR

YOK

YOK

Ortak Pazar

VAR

VAR

VAR

YOK

Ekonomik Birlik

VAR

VAR

VAR

VAR

Tablo 7’ de görüldüğü gibi en zayıf ekonomik entegrasyon biçimi entegrasyona taraf
olan ülkelere sağladığı avantajların azlığı bakımından serbest ticaret anlaşmalarıdır. Çünkü
sadece üyeler arası serbest ticaret özelliğini yerine getirebilmektedir.
Serbest ticaret anlaşmalarını bünyesinde taşıdığı özellikler bakımından GB, ortak
pazar ve ekonomik birlik takip etmektedir. Bu nedenledir ki serbest ticaret bölgeleri
ekonomik entegrasyonun en zayıf safhasını oluştururken en güçlü aşamayı ekonomik birlik
safhası oluşturmaktadır.

10.3. Ekonomik Entegrasyonun Başarı Şartları
Ekonomik entegrasyon sürecine dâhil olmak isteyen ülkeler, entegrasyonun getireceği
faydalardan yararlanmak ve birliğe katılan ülkelerin ortak menfaatlerini maksimuma
ulaştırmak hedefi gütmektedirler. Bu hedeflere ulaşmak isteyen ülkelerin beklentilerinin kısa
ve uzun vadede farklılıklar göstermesine bağlı olarak da entegrasyonun başarı şansı
değişmektedir. Bir entegrasyonun başarılı olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu şartlar;
Ekonomik Yapı Benzerliği; ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak ekonomik
entegrasyonun başarısı değişmektedir. Benzer ekonomik yapıya sahip ülkeler arasında
kurulacak olan entegrasyonlar daha başarılı olurken ekonomik yapıları farklı özellikler
gösteren ülkeler arasında kurulan entegrasyonların başarı şansı daha sınırlıdır. Örneğin;
gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin ise gelişmekte olan ülkelerle
entegrasyona gitmeleri entegrasyonun başarı şansını arttırırken gelişmekte olan ülkelerin
gelişmiş ülkelerle entegrasyona gitmeleri entegrasyonun başarısını sınırlandırmaktadır.
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Tamamlayıcılık ve Rakiplik; birliği oluşturan ekonomiler rakip yani üretim
açısından benzer malları üretiyorlarsa veya benzer maliyet yapısına sahipseler ticaret yaratma
etkisi büyük olacağından entegrasyonun başarı şansı yüksek, birliğe üye ülkeler eğer
tamamlayıcı malları üretiyorlarsa yani farklı malları üreterek farklı maliyet yapılarına
sahipseler ticaret yaratma etkisi düşük olduğu için entegrasyonun başarısı sınırlı olacaktır.
Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru Politikaları; birliği oluşturan ülkelerin ödemeler
dengesi ve döviz kuru politikalarının benzer olması entegrasyon sürecinin başarı şansını
arttırırken farklı ödemeler dengesi ve döviz politikalarına sahip olunması entegrasyonun
başarı şansını sınırlandıracaktır.
Yeterli Altyapı; bölge içinde altyapı imkânlarının gelişmiş olması entegrasyonun
başarısını arttırırken altyapı imkânlarının yetersiz olması entegrasyonun başarısını
düşürmektedir.
Yatırım Politikaları; yatırım politikalarındaki benzerlik entegrasyonun başarısını
arttırırken farklı yatırım politikaları entegrasyonun başarı şansını düşürmektedir.251
Siyasal ve Kültürel Yakınlık; birliğe dâhil olan ülkelerin ekonomik yapılarının
benzerliği kadar entegrasyonun başarısını etkileyen bir diğer unsur siyasal ve kültürel
yakınlıktır. Birliğe dâhil olan ülkelerin benzer siyasi ve kültürel özellikler göstermeleri
entegrasyonun başarısını arttırırken farklı siyasi ve kültürel yapı entegrasyonun başarı şansını
düşürmektedir.
Sayılan altı şartın yanında ekonomik entegrasyonun sürdürülebilir bir nitelik
kazanması için aynı zamanda çevre politikaları ile olan uyumu da entegrasyonun başarısını
arttıran diğer önemli bir etkendir.252
Bu özellikleri bünyesinde barındıran birlikler birliğe üye ülkelere entegrasyon
sürecinden daha fazla faydalanma imkânı tanırken bu şartların aksaklığında yaşanan artışlar
entegrasyon sürecinin faydalarının da azalmasına neden olmaktadır.

10.4. Birinci En İyi Teorem ve İkinci En İyi Teorem
Jacob Viner tarafından geliştirilen Birinci En İyi Teoremine göre tam rekabet
koşullarında gerçekleşen serbest ticaret, dünya refahını arttırır. Oysa GB şeklinde gerçekleşen
serbest ticaret, her zaman ticaret yaratıcı etki yaratarak refahı arttırmaz; ticaret saptırıcı etki
yani olumsuz etki de yaratabilir.253

Kılıç, a.g.e. s.212.
İstiklal Alpar, “Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt:4,
Sayı:9, 1993, s.108.
253
Seyidoğlu, a.g.e. s.239.
251
252
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İkinci En İyi Teoremine göre hükümet, serbest ticaretin olumsuz etkilerini gidermek
amacıyla ticarete müdahale edebilir (James Meade).254

10.5. Kutuplaşma Teorisi
G. Myrdal tarafından geliştirilen teoriye göre azgelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler
arasındaki ekonomik entegrasyon ve serbest ticaret, azgelişmişler aleyhine işleyecektir.
Bunun sonucunda da gelişmiş ülkeler daha gelişmiş, geri kalmış ülkeler ise daha geri hâle
gelecektir. Kutuplaşma Teorisine göre gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasında mal ve
faktör hareketlerinin serbest bırakılması durumunda, azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli iş gücü,
yüksek gelir ve refah beklentisiyle gelişmiş ülkelere doğru hareket edecektir.255
Farklı gelişme düzeylerinde bulunan ülkeler arasında kurulan ekonomik
entegrasyonun gelişme farklarını arttırmasının nedeni, nitelikli emek ve sermaye başta olmak
üzere bazı üretim faktörlerinin yüksek gelirler dolayısıyla entegrasyon içindeki gelişmiş
ülkelere göç etmeleridir. Nitelikli üretim faktörlerinin gelişmekte olan ülkelerden göç etmesi,
bu ülkelerdeki üretim şartlarının ve dolayısıyla ekonomik gelişme hızının olumsuz
etkilenmesine yol açacaktır.256
Bununla birlikte, ileri teknoloji düzeyine sahip gelişmiş ülke işletmelerinin rekabet
gücü karşısında, azgelişmişlerin zayıf olan işletmeleri çökecektir. Bu da zengin ve fakir
kutuplaşmasını körükleyecektir.

Erdal Türkkan, İktisat Politikalarına ve İktisadi Analize Yeni Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.
Yayınları No:7, Ankara, 1984, s.54.
255
Ertuğrul Güreşçi, “Kırsal Göç ve Tarım Politikası Arasındaki İlişki”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi (İLKE), Bahar 2009, Sayı 22, s.54.
256
Cihan Dura, Hayriye Atik, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye, 3. Basım, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara, 2007, s.27.
254
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Uygulamalar
1) Entegrasyon aşamalarından Ekonomik Birlik safhası ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
2) Ekonomik entegrasyonun başarı şartları açıklanacaktır.
3) Kutuplaşma Teorisi’nin ortaya çıkış nedenleri açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Entegrasyon aşamalarının sonuncusu olan Ekonomik Birlik safhasını araştırınız.
2) Ekonomik entegrasyonun başarı şartları nelerdir, araştırınız.
3) Kutuplaşma Teorisi’nin ortaya çıkış nedenlerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak ekonomik entegrasyonların
başarısının değiştiğini öğrendik.
Benzer ekonomik yapıya sahip ülkeler arasında kurulacak olan entegrasyonlar daha
başarılı olurken ekonomik yapıları farklı özellikler gösteren ülkeler arasında kurulan
entegrasyonların başarı şansı daha sınırlıdır.
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Bölüm Soruları
1) Ekonomik Birlik’ten önceki entegrasyon safhası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest Ticaret Bölgesi
b) Tercihli Ticaret Anlaşmaları
c) Ortak Pazar
d) Gümrük Birliği
e) Üretim Pazarı

2) En son entegrasyon safhası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest Ticaret Bölgesi
b) Tercihli Ticaret Anlaşmaları
c) Ortak Pazar
d) Gümrük Birliği
e) İktisadi Birlik

3) Para, maliye ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlaştırılması hangi entegrasyon
aşamasında gerçekleştirilir?
a) Serbest Ticaret Bölgesi
b) Konvertibilite Pazarı
c) Ekonomik Birlik
d) Gümrük Birliği
e) Tercihli Ticaret Anlaşması
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4) Avrupa Birliği aşağıdaki entegrasyon aşamalarından hangisine örnek verilir?
a) Sermaye Birliği
b) Beşeri Birlik
c) Ticaret Birliği
d) Vergi Birliği
e) Ekonomik Birlik

5) Birinci En İyi Teorem aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından
geliştirilmiştir?
a) E.Heckscher
b) J.Mill
c) B.Ohlin
d) J.Viner
e) A.Marshall

6) İkinci En Teorem aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından geliştirilmiştir?
a) G.Haberler
b) J.Meade
c) E.Heckscher
d) A.Marshall
e) D.Ricardo
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7) Farklı gelişme düzeylerinde bulunan ülkeler arasında kurulan ekonomik
entegrasyonun başarısızlıkla sonuçlanacağını açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kutuplaşma Teorisi
b) Ürün Dönemleri Teoremi
c) Singer- Prebisch Teoremi
d) Nitelikli İşgücü Teoremi
e) Ölçek Ekonomileri Teoremi

8) Tam rekabet koşullarında gerçekleşen serbest ticaretin dünya refahını arttıracağını
açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Singer-Prebisch Teoremi
b) Nitelikli İşgücü Teoremi
c) Teknoloji Açığı Teoremi
d) Birinci En İyi Teorem
e) Leontief Teoremi

9) Aşağıdaki teorilerden hangisi azgelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki
ekonomik entegrasyonun ve serbest ticaretin, azgelişmiş ülkeler aleyhine işleyeceğini açıklar?
a) Leontief Teoremi
b) Kutuplaşma Teorisi
c) Mutlak Üstünlük Teoremi
d) Teknoloji Açığı Teoremi
e) Fırsat Maliyeti Teoremi
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10) Kutuplaşma Teorisi hangi bilim adamı tarafından geliştirilmiştir?
a) Smith
b) Heckscher
c) Myrdal
d) Ricardo
e) Leontief

Cevaplar
1) c

2) e

3) c

4) e

5) d

6) b

7) a

8) d

9) b

10) c
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11. ULUSLARARASI PARASAL SİSTEM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Döviz, Döviz Piyasaları ve Döviz Kurları
11.1.1. Esnek Döviz Kuru
11.1.2. Sabit Döviz Kuru
11.2. Döviz Kurundaki Değişimleri Açıklayan Yaklaşımlar
11.2.1. Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı
11.2.2. Satın Alma Gücü Paritesi
11.2.3. Parasalcı Yaklaşım
11.2.4. Portföy Yaklaşımı
11.3. Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
11.3.1. Talep Yönlü Faktörler
11.3.1.1. Gelir Artışı
11.3.1.2. Fiyatlar Genel Düzeyindeki Artış (Enflasyon)
11.3.1.3. Devlet Borçları
11.3.1.4. Spekülatif Talep
11.3.2. Arz Yönlü Faktörler
11.4.Döviz Piyasaları İçin Temel Bazı Kavramlar
11.4.1. Arbitraj
11.4.2. Konvertibilite
11.4.3. Spekülasyon
11.4.4.Swap
11.4.5.Opsiyon
11.4.6.Devalüasyon ve Revalüasyon
11.4.7.Hedging (Döviz)
11.4.8. Forward ve Future Piyasalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Döviz kuru nedir?
2) Döviz kuru nasıl oluşur?
3) Döviz kuru nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Döviz, döviz piyasaları ve
döviz kurları hakkında bilgi
edinmek.

Döviz Piyasaları ile ilgili
bakınız: Merkez Bankası
döviz kuru raporları

Döviz Kurundaki
Değişimleri Açıklayan
Yaklaşımlar

Döviz kurundaki değişimleri
açıklayan yaklaşımlar
hakkında bilgi sahibi olmak.

Döviz Kurundaki
Değişimleri Açıklayan
Yaklaşımlar ile ilgili
bakınız: Döviz kuru
değişmelerini açıklamaya
yönelik teorileri içeren
makaleler

Döviz Kurlarını Etkileyen
Faktörler

Döviz kurlarını etkileyen
faktörleri kavrayabilmek.

Döviz Kurlarını Etkileyen
Faktörler ile ilgili bakınız:
Döviz kurları dergisi

Döviz Piyasaları

Döviz piyasaları için temel
bazı kavramları
açıklayabilmek.

Döviz Piyasaları ile ilgili
bakınız: Güncel döviz kuru
raporları

Döviz Piyasaları
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Anahtar Kavramlar
 Döviz Kuru
 Satın Alma Gücü Paritesi
 Portföy
 Spekülatif Talep

216

Giriş
Uluslararası ekonomik faaliyetler için ödeme aracı olarak kabul edilen yabancı
paralara döviz denir. Bu bağlamda, ilgili ülkelerin kambiyo mevzuatları kapsamında
dövizlerin işlem gördüğü yani alınıp satıldığı yerlere döviz piyasası denir.
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11.1. Döviz, Döviz Piyasaları ve Döviz Kurları
Uluslararası ekonomik faaliyetler için ödeme aracı olarak kabul edilen yabancı
paralara döviz denir. Bu bağlamda, ilgili ülkelerin kambiyo mevzuatları kapsamında
dövizlerin işlem gördüğü yani alınıp satıldığı yerlere döviz piyasası denir.257
Merkez bankaları, ticari bankalar, döviz spekülatörleri ve devlet hazinesi döviz
piyasasının başlıca aktörleridir.
Döviz Piyasalarının işlemcileri aşağıda belirtildiği gibidir;258
Bankalar ve Banka Dışı İşlemciler
Dış Ticaret ve Dış Yatırım İşlemleri Yapan Kişiler ve Firmalar
Spekülatörler ve Arbitrajcılar
Merkez Bankaları ve Hazine
Döviz Brokerleri
Enflasyondan Korunmaya Çalışan İşlemciler
Döviz Talebi ve Döviz Arzı
Bir ülkenin parasının başka bir ülke parasıyla göreli fiyatına döviz kuru denir. Bu
durum, aynı zamanda bir ülkenin parasını satın almak için vazgeçilmesi gereken diğer ülke
parasının miktarı anlamına gelmektedir.259
1$ = 2 TL şeklinde ifade edilen düz döviz kuru, 1 ABD dolarının 2 TL olduğunu ifade
eder.
Yabancı bir ülkenin parasının başka bir yabancı ülke parası ile göreli fiyatlanmasına
ise çapraz kur denir.260
TL ve ABD doları arasındaki düz kur;

1$ = 2 TL ve

TL ve Euro arasındaki düz kur;

1€ = 4 TL ise,

Türkiye’de, Euro ile ABD doları arasındaki çapraz kur 1€ = 2 $

şeklinde olacaktır.

İyibozkurt, İktisada Giriş…, s.237.
Seyidoğlu, a.g.e. s.345-347.
259
Parasız, Özer, a.g.e. s.516.
260
Karluk, Uluslarrası Ekonomi…, s.532.
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258
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Nominal döviz kurunun bir fiyat endeksiyle veya çeşitli fiyat endeksleri kullanılarak
deflate edilmesine reel döviz kuru denir.261
Reel döviz kurunu hesaplamak için belli bir yıl baz olarak alınır ve 100 kabul edilir.
Dolayısıyla söz konusu yabancı para (döviz), baz alınan yılın sabit fiyatlarıyla ifade edilmiş
olur. Bu durumda reel döviz kuru, yabancı ülke fiyat düzeyinin yurt içi fiyat düzeyine
oranının nominal döviz kuruyla çarpılmasıyla bulunur.262
Reel döviz kuru =

Nominal döviz kuru . P yurt dışı (yabancı ülke fiyat düzeyi)
P yurt içi (yurt içi fiyat düzeyi)

Reel döviz kuru, baz alınan bir yılın fiyatları sabit kabul edilerek (yani 100) reel döviz
kurunu hesapladığımız yılın fiyatları ile oranlanmasıyla hesaplanır ya da hesaplamalarda hazır
fiyat endeksleri kullanılır.
Temel kabul edilen bir döneme göre geçen zaman içinde ülkedeki göreceli enflasyon
oranının dış ülkelerden daha yüksek olması durumunda, reel döviz kurları nominal döviz
kurlarının altına düşmüş olur. Bu ise ulusal paranın aşırı değerlendiğinin göstergesidir.
Ülkenin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün de azalmasına neden olur. Yurtiçi
enflasyon hızı dış dünyadan daha düşükse, o takdirde reel kur nominal kurdan daha yüksektir.
Ulusal paranın eksik değerlendiği bu durumda da ülkenin dış rekabet gücünde artış sağlanır.
Döviz piyasasının diğer piyasalardan farkı aşağıda belirtildiği gibidir.263
Döviz piyasaları alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaştıkları piyasalar değildir.
Döviz piyasaları belirli bir borsa biçiminde örgütlenmiş piyasalar değildir.
Bu piyasada faaliyet gösteren bazı büyük bankalar piyasa yapımcısı durumundadır.
Müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme yapılabilmektedir.
Döviz piyasaları evrensel nitelikteki piyasalardır.
Dünyada döviz piyasası hiç kapanmayan piyasa durumundadır.
Döviz piyasaları tam rekabet piyasalarına oldukça yakın piyasalardır.
Döviz kuru sistemleri aşağıda belirtildiği gibidir;

11.1.1. Esnek Döviz Kuru
Bu sistemde döviz kuru, serbest döviz piyasasında oluşan döviz arz ve döviz talebine
göre belirlenir. Kura yönelik merkez bankası müdahalesi bulunmamaktadır. Esnek döviz kuru
261

Begg, Fischer, Dornbusch, a.g.e. s.490.
Hüseyin Şahin, Makro İktisat, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2006, s.411-412.
263
Seyidoğlu, age., s.350-352; 452.
262
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sisteminin, aşırı döviz rezervi bulundurmaya gerek olmaması, ulusal paranın gerçek değerini
göstermesi, dış dengenin otomatik olarak sağlanması, ani dış şoklara karşı ekonominin daha
çabuk uyum göstermesi, kurlara müdahale ile ilgili sürekli bir denetime gerek olmaması
nedeniyle bürokratik işlemlerden tasarruf sağlama gibi bazı avantajları bulunmaktadır.264

11.1.2. Sabit Döviz Kuru
Sabit kur sistemi, ulusal paranın değerini korumak amacı ile önceden belirlenen
pariteler içerisinde kuru tutmak amacıyla, para otoritelerince müdahalenin yapıldığı döviz
kuru sistemidir. Döviz piyasasına müdahale Merkez bankasınca yapılır. Sabit döviz kuru
sisteminde, yurt içinde para politikası güvenilirliğinin sağlanamadığı durumlarda, ulusal para
birimi ekonomisi güçlü enflasyon oranlarının düşük olduğu bir ülkenin para birimine
bağlanır.265
Sabit kur sisteminin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir;266
Belirsizliğin daha az olması: Sabit kur sistemi, esnek kur sisteminde gözlenen ve
uluslararası ticareti ve uzmanlaşmayı tehlikeye sokan günlük dalgalanmaları ortadan
kaldırmaktadır.
İstikrar sağlayıcı spekülasyon: spekülasyon, sabit kur sistemine göre, esnek kur
sisteminde daha fazla istikrar bozucudur. Buna göre, döviz kurunda yükselme olduğu zaman,
döviz kurunun daha da yükseleceği beklentisi içinde olan spekülatörler yabancı döviz satın
almaya başlarlar. Tersi durumda ise, döviz kurunda düşüş olduğu dönemlerde, döviz kurunun
daha da düşeceği bekleyişi içinde olan spekülatörler yabancı döviz satmaya başlarlar. İstikrar
bozucu spekülasyonların döviz kurunda daha büyük dalgalanmalara sebep olması uluslararası
işlemlerde risk ve belirsizliği arttırmaktadır.
Fiyat disiplini: Sabit kur sistemi ülkeye fiyat disiplinini empoze ederken esnek kur
sisteminde böyle bir disiplin bulunmamaktadır. Enflasyon oranı diğer ülkelere göre daha
yüksek olan bir ülke, ödemeler bilançosunda sürekli açıklarla ve rezerv kayıplarıyla karşı
karşıya kalacaktır. Bu durum sonsuza kadar sürmeyeceği için, ülke enflasyon oranını
frenleme ve bir fiyat disiplini sağlama gereği duyacaktır. Ödemeler bilançosu dengesizliği
döviz kurunda yapılacak değişikliklerle düzeltilebilirken esnek kur sisteminde böyle bir
uygulama söz konusu değildir.
Esnek döviz kuru sistemi, sabit döviz kuru sistemine göre daha enflasyonist bir
sistemdir. Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar, denge döviz kurunda her iki yönde
sıçramaya neden olmaktadır. Döviz kurunun değer kaybetmesi fiyatların yükselmesine neden
olurken döviz kurunun değer kazanması fiyatların düşmesine neden olmamaktadır. Bu
nedenle, esnek kur sisteminde fiyatlar sabit kur sistemine göre daha yüksek olmaktadır.

Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul 2003, s.19-20.
Seyidoğlu, age., s.15.
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İlker Parasız, Para, Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2000, s.544.
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Sabit döviz kuru sistemi, büyük içsel şoklara aday dışa açık bir ekonomiye daha fazla
istikrar sağlamaktadır. Esnek döviz kuru sistemi ise, dışsal şoklara açık ülkeler için daha
çekicidir. Çünkü esnek döviz kuru sistemi, sabit döviz kuru sistemine göre yurtiçi ekonomiyi
dışsal şoklardan daha fazla korumaktadır.
Sabit döviz kurunun dezavantajları; bağımsız bir para politikası uygulamasının zor
olması, bu sisteme yönelik güven eksikliği durumunda spekülatif ataklara, ekonomik krizlerin
ortaya çıkmasına neden olmasıdır. Bu sistem dış şoklara ve reel kesimden kaynaklanan iç
şoklara karşı son derecede kırılgandır.267

11.2. Döviz Kurundaki Değişimleri Açıklayan Yaklaşımlar
Döviz kurundaki değişimi açıklayan yaklaşımlar Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı,
Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı, Parasal Yaklaşım, Portfolyo Dengesi Yaklaşımı’dır.

11.2.1. Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı
1970’li yılların başlarına kadar uygulanan sabit kur sistemi döneminde döviz kurları,
genellikle dış ticaret yaklaşımları mal ve hizmet ticareti ile açıklanmaya çalışılmıştır. Dış
ticaret akımları yaklaşımına göre, iktisadi karar vericiler, yurtdışı ile mal ve hizmet ticareti
yapmak için, yurtdışından alınan mal ve hizmetlerin finansmanı için döviz talep etmektedir.
Döviz arzını ise, yurtdışına satılan mal ve hizmetlerden elde edilen gelirler belirlemektedir.
Dolayısıyla yabancı paraların denge fiyatı, ithalat ve ihracattan kaynaklanan döviz arz ve
talebine göre belirlenmektedir. Bu yaklaşıma göre döviz kurunu ve bir ülkenin parasının
değerini belirleyen etken, o ülkenin mal ihracat ve ithalatıdır. Eğer ihracat ithalatı aşarsa yani
dış ticaret bilançosu fazla verirse yabancı para bollaşır ve değeri düşer yani döviz kuru düşer.
Böylece ulusal paranın dış değeri yükselir. İthalat ihracatı aşarsa yani dış ticaret bilançosu
açık verirse tersi sonuçlar ortaya çıkar.268

11.2.2. Satın Alma Gücü Paritesi
Sabit kur sistemlerinde, iki ulusal para arasındaki denge döviz kurunun
belirlenmesinde kullanılan bir teoridir. Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımına göre
ekonomide Tek Fiyat Kanunu geçerlidir.269
Tam rekabetin ve serbest ticaretin varlığında bir malın yurt içi fiyatı ulusal para birimi
cinsinden ifade edilen yurt dışı fiyatından büyük veya küçük olduğunda, mal arbitrajı ortaya
çıkar ve arbitraj yurt içi fiyatları ile yurt dışı fiyatları eşitleninceye kadar devam eder. Satın
Alma Gücü Paritesi, nispi ve mutlak olarak ele alınmıştır.270

Sevda Yapraklı, Döviz Kuru Rejimleri ve Merkez Bankacılığı Türkiye Üzerine Uygulamalar, İmaj
Yayınevi, Ankara, 2007, s.12-14.
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Nazım Öztürk, Yüksel Bayraktar, “Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar”, C .Ü. İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, s.160.
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Mutlak Satın Alma Gücü Yaklaşımına göre döviz kuru, ülkelerin fiyat düzeylerinin
oranına bağlıdır:
Nominal döviz kuru = Yurt içi fiyat düzeyi / Yurt dışı fiyat düzeyi
Bu yaklaşıma göre bir ülkedeki fiyatlar, cari döviz kurlarından diğer ülke paralarına
dönüştürüldüğünde tüm bu ülkelerde de aynı olmalıdır. Bu durum, herhangi bir ulusal para
biriminin satın alma gücünün, dünyanın her yerinde aynı olması demektir.
Nispi Satın Alma Gücü Yaklaşımına göre döviz kurlarındaki değişme, iki ülke
arasındaki enflasyon (fiyatlardaki artış) oranlarının farkına bağlıdır.
Nominal döviz kurundaki değişme oranı = Yurt içi enflasyon oranı - Yurt dışı
enflasyon oranı
Satın Alma Gücü Paritesi’nin bu yaklaşımında fiyat ve kurların mutlak büyüklüğü
değil, bunlardaki göreceli değişmeler ele alınır. Göreceli, Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre
kurlardaki değişme iki ülke arasındaki enflasyon oranına bağlıdır.
Yapılan uygulamalı çalışmalar genellikle kısa dönemlerde Satın Alma Gücü
Paritesi’nin geçerliliğinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Bunun önemli nedeni, kur
değişmeleri ile fiyat değişmeleri arasındaki zaman süresi farklılıklarıdır. Dışsal olarak ortaya
çıkan bir olaya kurlar aniden tepkide bulunurken fiyatların gerekli uyumu göstermesi uzunca
bir zaman almaktadır. Bununla birlikte, uzun dönemlerde ve özellikle de enflasyon
oranlarının yüksek olduğu durumlarında, kur değişmeleri ile Satın Alma Gücü Paritesi
arasında büyük bir uyum olduğu görülmektedir. Kısaca göreceli Satın Alma Gücü Paritesi’nin
ekonominin reel faktörlere bağlı uzun dönemli denge döviz kuralarını gösteren bir araç
olduğu söylenebilir.271

11.2.3. Parasalcı Yaklaşım
1970’lerin ortalarında dış dengeyi sağlamaya yönelik bir model olarak ortaya
atılmıştır. Parasalcı yaklaşım dış dengeyi, mal ve hizmet akımları ile birlikte, uluslararası
sermaye akımları açısından yani, ödemeler bilançosu açısından ele almaktadır. Bu
yaklaşımda, ödemeler dengesinin temelinde parasal değişkenlerin rol oynadığı
varsayılmaktadır. Yaklaşıma göre ödemeler bilançosundaki bir açık, para talebine göre aşırı
olan para stokundan kaynaklanır. Yani parasalcı yaklaşım, ödemeler bilançosu dengesizliğini
para piyasasındaki bir dengesizlik olarak görmektedir.272
Parasalcı yaklaşımın ana amacı, dış dengeyi sağlama mekanizmasını açıklamaya
yöneliktir. Ancak aynı zamanda kurların oluşumuna da yeni bir açıklama getirir. Çünkü

Seyidoğlu, a.g.e. s.426.
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herhangi bir malın fiyatının, o malın arz ve talebine bağlı olduğu şeklindeki genel ilkenin,
ulusal paralar için de geçerli olduğunu savunur.273
Mundell tarafından döviz piyasasındaki dengeyi açıklamak amacıyla geliştirilen
modelin temelinde, para arzı ve para talebi teorileri yatmaktadır. Ulusal para arzı Merkez
Bankasınca belirlenirken para talebi reel gelir, fiyatlar genel düzeyi ve faiz oranları gibi çeşitli
faktörlerden etkilenir. Gelir düzeyi ve fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, aynı zamanda para
talebini de arttırır. Bu mekanizma faiz oranları için ters yönlü çalışır. Buna göre faiz
oranlarında meydana gelecek artışlar para talebini düşürürken azalışlar para talebini
arttıracaktır.274
Döviz kuru, yurt içi para arzı ve talebinin yanında, döviz arz ve talebinden de etkilenir.
Döviz piyasalarında talep edilen para miktarının ilgili para arzından fazla olması durumunda
kur, söz konusu para lehine değişir. Ayrıca para arzı ile ulusal paranın değeri arasında da ters
yönlü ilişki söz konusudur. Nitekim para arzındaki artış, gelirde artışa neden olacağı için
yabancı mallara yönelik talebi arttıracaktır. İthalattaki artış ise döviz talebini arttıracak ve
ulusal paranın değerini döviz cinsinden düşürecektir. Ancak ülkede reel gelir düzeyi
artışından kaynaklanan faiz düşüşü ve fiyatlar genel düzeyi artışı yaşanırsa, doğal olarak
nominal ulusal para talebi artarken döviz talebi ve dövizin ulusal para cinsinden fiyatı da
düşecektir.
Parasalcı yaklaşıma göre dış dengesizliğin giderilmesi, sabit veya esnek döviz kuru
sisteminin benimsenmesi durumuna göre farklılık göstermektedir. Sabit döviz kuru sisteminin
uygulanması durumunda dış açığın ortaya çıkması, rezervlerin azalmasına bağlı olarak ulusal
para arzını daraltır. Aksi durumda ise para arzını genişletmektedir. Esnek döviz kuru
sisteminde ise dış açık veya fazla, rezervler veya ulusal para arzındaki değişmeden ziyade
döviz kurlarındaki değişmelerle giderilmektedir.275
1980’li yılardan sonra serbest ticaret ile birlikte, dünya ticaretinin arttırılması için
esnek döviz kuru sisteminin uygulanmasının gerekliliği ön plana çıkmıştır. Buna göre serbest
piyasa ekonomisinin işleyişine daha uygun olan esnek döviz kuru sisteminde ülke parasının
dış değeri, serbest bir şekilde işleyen arz ve talep mekanizması tarafından belirlenmektedir.
Bunun sonucunda döviz kurları arz ve talep gelişmelerine karşı gerekli uyumu sağlamakta ve
dış dengesizlikler kendiliğinden giderilmektedir.276

11.2.4. Portföy Yaklaşımı
Portföy Yaklaşımına göre döviz kurlarındaki değişiklikler, ülkelerdeki menkul
kıymetlerin getirileri tarafından belirlenir. Bu bağlamda bir ülkede menkul kıymetlerin
getirilerini belirleyen temel faktör, ilgili menkullerin fiyatları yani arz ve talebidir. Bir ülkede
İnan, a.g.e. s.229.
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bir menkul kıymetin fiyatı azalınca o menkulün beklenen getirisi ve uluslararası talebi
artacaktır. Ülkede menkul kıymetlere yönelik talebin artması sonucu döviz arzı artacak ve söz
konusu dövizin değeri düşecektir. Böylece ulusal paranın değeri artacaktır. Bu mekanizmanın
işlemesi için ülkeler arasında kur riskinin olmaması, menkul kıymetlerin toplam risklerinin ve
işlem maliyetinin tüm ülkelerde eşit olması gerekir.277

11.3. Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
11.3.1. Talep Yönlü Faktörler
11.3.1.1. Gelir Artışı
Gelir artışının etkisi Parasalcı Yaklaşımla benzerdir. Gelir artışı yurt içi ve yurt dışı
mallara olan talebi arttıracaktır. Dolayısıyla gelir artışıyla ithalatta da bir artış söz konusu
olacaktır. İthalat artışı döviz talebini arttırırken kuru da yükseltecektir.

11.3.1.2. Fiyatlar Genel Düzeyindeki Artış
Bir ülkede fiyatlar genel düzeyinde (enflasyon) sürekli artışların yaşanması, yerli
ürünleri zamanla diğer ülkelere göre daha pahalı hâle getirecektir. Bu da ithalat artışına ve
dolayısıyla döviz talebi artışına sebep olurken kurlar da yükselecektir.278

11.3.1.3. Devlet Borçları
Devletin, daha önceden almış olduğu dış borçları geri ödemek için Merkez Bankası
aracılığıyla iç döviz piyasasından borç alması, döviz talebini arttırırken kurları yükseltir.

11.3.1.4. Spekülatif Talep
Ekonomik birimler, ülkenin ekonomik konjonktürünün seyrine göre kur
projeksiyonlarının artış göstermesi durumunda, spekülatif getiri elde etmek amacıyla döviz
satın alırlar. Spekülatif talep kurda meydana gelen değişmelerden kazanç sağlama amacına
yöneliktir. Spekülatif talebin artması, döviz talebini arttırarak kurları yükseltir.279

11.3.2. Arz Yönlü Faktörler
Arz yönlü faktörler, talep yönlü faktörlerin ihracatçı ülke tarafından ele alınmasıdır.
Ancak borçlanma konusunda arz yönlü faktörler, talep yönlü faktörlerden farklı sonuçlar
doğurur. Örneğin devletin dış borç yapması, ülkede döviz arzını arttırarak kurları
düşürecektir.

Seyidoğlu, age., s.431-432.
Nihat Işık, Mustafa Acar, H.Bayram Işık, “Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F., C::9, S:2, 2004, s.327.
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11.4. Döviz Piyasaları İçin Temel Bazı Kavramlar
11.4.1. Arbitraj
Arbitraj, aynı ya da çok yakın nitelikteki varlıkların fiyat farklılıklarından yararlanarak
ilgili varlığı ucuz olan piyasadan alıp pahalı olan piyasada satmak suretiyle risksiz kazanç
elde etmektir. Arbitrajda, piyasalar arası fiyat farklılıklarından yararlanarak risk taşımadan
anında kazanç elde etmek söz konusudur. Bu işlemi yapan piyasa katılımcılarına arbitrajör adı
verilmektedir. Arbitraj işlemleri, piyasalardaki fiyat farklılıklarını azaltır. Fiyatı ucuz olan
piyasadan varlık alımı yapıldıkça söz konusu varlığın fiyatı yükselir, fiyatı yüksek olan
piyasadan mal satımı yapıldıkça söz konusu varlığının fiyatı düşer. Böylece her iki piyasada
farklı fiyatlardan işlem gören varlıkların fiyatları dengeye gelerek farklılık ortadan kalkar. Bu
nedenle fiyat farklılığı bulunmayan piyasalarda arbitraj imkânı bulunmaz. Menkul kıymetler,
ilgili ülkede ya da farklı ülkelerdeki çeşitli piyasalarda işlem görür. Aynı menkul kıymet,
farklı piyasalarda işlem görürken farklı düzeyde fiyatlandırılabilir.280
Piyasalar arasındaki fiyat düzeyinin farklı olması, menkul kıymetin piyasalar arasında
hareketlenmesine neden olacaktır. Menkul kıymet düşük fiyatlı piyasadan alınıp yüksek
fiyatlı piyasada satılarak aradaki fark kadar kâr elde etmek amaçlanır. Bu şekilde döviz,
menkul kıymet, faiz, ticari mal veya üretim faktörü gibi ekonomik varlıkların farklı
piyasalarda aynı anda meydana gelen fiyat farklılıklarından kâr sağlamak amacıyla eşanlı
olarak alınıp satılması biçimindeki işlemlere arbitraj adı verilir.281
Doğrudan arbitraj, ilgili menkul değerlerin iki piyasada farklı fiyatlandırılması sonucu
ortaya çıkar.
İstanbul'da 1$ = 2 TL ,
New York piyasasında 1$ = 3 TL şeklinde ise,
İstanbul'dan dolar alıp New York'ta TL'ye çevrilerek Türkiye’ye getirilmesine
doğrudan arbitraj denir. Dolar başına 1 TL arbitraj kârı elde edilir.
Dolaylı arbitraj, ilgili menkul değerlerin ikiden fazla piyasada farklı fiyatlandırılması
sonucu ortaya çıkar.
Döviz kurları, İstanbul'da 1$ = 4 TL ve 1€ = 3TL iken,
Frankfurt'ta 1€ = 2 $ şeklinde olursa,
İstanbul'dan 3 TL karşılığında alınan 1 Euro, Frankfurt’a götürülünce 2 dolar ile
değiştirilir ve tekrar İstanbul'a getirilerek 8 TL ile değiştirilebilir. Böyle bir durumda da elde
edilen 5 TL, dolaylı arbitraj kârı olur.

Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.501.
Seyidoğlu, a.g.e. s.346.
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11.4.2. Konvertibilite
Bir ülke parasının herhangi bir kurumsal denetime bağlı olmaksızın ve herhangi bir
sınırlama getirilmeksizin diğer ülke paralarına veya altın gibi değerli aktiflere serbestçe
çevrilebilme özelliğidir. Konvertibilite aynı zamanda, bir ülke parasının milli olma özelliğini
ve borsa dalgalanmaları sırasında ayakta kalma yeteneğini ifade eder.282

11.4.3. Spekülasyon
Bir menkul (döviz gibi) veya gayrimenkulün yapılan projeksiyonlar sonucu, mevcut
fiyat düzeyi ile gelecekteki fiyat düzeyine yönelik tahminler arasındaki farklılıklara dayanır.
Bu farklılıklardan hareketle ekonomik getiri amaçlanmıştır.283
Spekülatörlerin amacı piyasadaki her fiyat seviyesinden beklentileri doğrultusunda
işlem yaparak düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmaktır. Bu nedenle spekülatörler için
fiyatların o andaki durumu önemli değil, fiyatların hareket edeceği yön önemlidir.284
Altının bugünkü fiyatından 1 ons altın 10 dolar ise ve yapılan projeksiyonlarla 1 ay
sonra fiyatın 15 dolara çıkacağı tahmin ediliyorsa, altının bugünden satın alınıp altın fiyatının
yükseldiği dönemde satılmasına spekülasyon denir.

11.4.4. Swap
Finansal piyasalar, alım satımı yapılan varlıkların vadesine bağlı olarak spot ve vadeli
piyasalar olmak üzere ikiye ayrılır. Spot piyasalar belirli özelliğe sahip olan varlığın ve buna
ilişkin fiyatın yani bedelin işlem anında ya da işlemden belirli ve kısa bir süre sonra el
değiştirdiği ve buna ilişkin ödemenin de yine aynı süre içerisinde yapıldığı piyasalardır.
Vadeli işlem piyasalarında ise sözleşmeye konu malın teslimi, üzerinde anlaşılan koşullarda
ileriki bir tarihte yapılmaktadır. Bu piyasaların ortaya çıkış sebebi de spot piyasada yapılan
işlemler çerçevesinde ortaya çıkan fiyat risklerinden kaçınmaktır.285
Vadeli işlem sözleşmeleri swap, forward sözleşmeler, futures sözleşmeler ve opsiyon
sözleşmeleridir.
Swap sözleşmesi, iki taraf arasında, önceden belirlenen bir sistem içinde, belirli bir
finansal varlıktan kaynaklanan gelecekteki nakit akışlarının değiştirilmesine ilişkin olarak
yapılan özel bir anlaşmadır. Swap sözleşmelerinin başlıca türleri para, mal ve faiz oranı
swaplarıdır.286

Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler, Güzem Can Yayınları: 18, İstanbul, 2002, s.366.
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.505.
284
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, İzmir, 2010, s. 57
285
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, İzmir, 2010, (Çevrimiçi) www. vob.
org.tr.
286
Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2007, s.123
282
283

226

Swap, döviz kurları ve faiz oranları riskine karşı geliştirilen, fon kullanıcılarına farklı
piyasalardaki uygun fonlara erişebilme, söz konusu fonların uygun kullanımını sağlama, riski
azaltma ve sabit faizli bir fonu değişken faizli bir fonla değiştirme imkânı veren finansal bir
tekniktir.287

11.4.5. Opsiyon
Belirli miktarlardaki menkul veya gayrimenkulü, alıcısına veya satıcısına gelecekte
belirli bir fiyattan satma ya da satın alma hakkını sözleşmeyle garanti altına alan finansal bir
tekniktir.288
Opsiyon sözleşmeleri, işlemin yapıldığı tarih itibariyle belirlenen ileri bir tarihte,
önceden belirlenmiş bir fiyata, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir varlığı alma veya
satma hakkını veren sözleşmelerdir. Opsiyon sözleşmelerinin, alım veya satım opsiyonu gibi
çeşitleri vardır. Alım opsiyonu satın alan taraf, dayanak varlığı, sözleşmenin vadesi gelene
kadar olan süre içinde, sözleşmede belirlenen fiyattan alma hakkına sahiptir. Satım
opsiyonunu satın alan taraf ise dayanak varlığı, sözleşmenin vadesi gelene kadar olan süre
içinde, sözleşmede belirlenen fiyattan satma hakkına sahiptir.289
Opsiyonun kullanılması durumunda geçerli olacak olan ve başlangıçta üzerinde
anlaşılmış olan fiyata kullanım fiyatı adı verilmektedir. Bir alım opsiyonunda kullanım
fiyatının, piyasa fiyatının altında kalması hâlinde kârda opsiyon, kullanım fiyatının piyasa
fiyatına eşit olması hâlinde başabaş opsiyon, kullanım fiyatının piyasa fiyatından büyük
olması hâlinde de zararda opsiyon söz konusudur. Satım opsiyonunda ise kullanım fiyatının
piyasa fiyatından büyük olması hâlinde kârda, eşit olması hâlinde başabaş, küçük olması
hâlinde ise zararda opsiyon söz konusudur. Opsiyonu satın almak için opsiyonu satan tarafa
bir bedel ödenmekte ve buna opsiyon primi adı verilmektedir. Opsiyonu satın alan tarafın
mümkün olabilecek maksimum zararı, opsiyonu kullanıp kullanmamakta serbest olduğu için,
söz konusu opsiyon primi olmakla birlikte, opsiyonu satan tarafın mümkün olabilecek
maksimum zararının bir sınırı yoktur.290

11.4.6. Devalüasyon ve Revalüasyon
Sabit kur rejimlerinde, hükümet kararı ile resmi döviz kurunun yükseltilmesine
devalüasyon;291 resmi kurun düşürülmesine ise revalüasyon adı verilir.292
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11.4.7. Hedging
Başta döviz olmak üzere, belirli bir mal veya menkul kıymetin bugünkü fiyat
düzeyinin gelecekte değişmesi riskinden korunmayı sağlayan finansal bir tekniktir. Hedging
korunmak amacıyla finansal piyasalardaki araçların kullanılması yoluyla gelecekte
oluşabilecek olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının kendini güvenceye almasıdır.
Riskten korunmak isteyen yatırımcılar, bir sermaye piyasası aracı, döviz, kıymetli maden
veya mal kullanan, bunlarda pozisyon tutan veya gelecekte teslimatını bekleyen, ancak ilgili
ürünün fiyatında gelecekte meydana gelebilecek olumsuz değişimlerden korunmak isteyen
kişi veya kurumlardır. Fiyat değişimlerinden korunmak isteyen yatırımcının amacı kâr elde
etmek değil, oluşabilecek zararını minimize etmektir.293
Hedger, spot piyasadaki pozisyonunu finansal futures piyasasında ekonomik olarak
uygun olan bir başka pozisyon ile dengeleyen ve böylece kur ve faiz riskini aktaran kişi veya
kurumdur.294

11.4.8. Forward ve Future Piyasalar
Belirli bir miktarda dövizin, gelecekte belirlenmiş bir zamanda ve yine belirlenmiş bir
kur düzeyinden alım veya satımına imkân veren anlaşmaların yapıldığı piyasalardır.
Forward sözleşme, iki tarafın üzerinde anlaştığı, özellikleri standart olarak
belirlenmemiş bir varlığın, sözleşmenin tarafları tarafından karşılıklı olarak belirlenen
şartlarda ileri bir tarihte alım satımının yapılmasını içeren sözleşme türüdür. Forward
sözleşmelerde fiyat, miktar vade gibi unsurlar taraflar arasında serbestçe belirlenmektedir.
Forward sözleşmeler, sözleşmenin tarafları haricinde piyasa katılımcılarının bilgisine açık
değildir. Forward sözleşme işlemleri organize borsalarda gerçekleştirilmemekte olup fiyat,
miktar, vade gibi unsurlar standart değildir. Bu bakımdan future sözleşmeleri forward
sözleşmelerin organize borsalarda belirlenmiş standart ve kurallar çerçevesinde işlem gören
hâlidir.295
Future sözleşmeler, sözleşmelerin taraflarına, özellikleri konusunda anlaşılan bir
varlığın belirlenen ileri bir tarihte belirli bir fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren
sözleşmelerdir. Future piyasaları, belirli bir varlığın fiyatının bugünden sabitlenmesi suretiyle
ileri bir tarihte teslim edilmesi veya teslim alınması taahhütlerini içeren sözleşmelerin alınıp
satıldığı piyasalardır.296
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Uygulamalar
1) Döviz kurlarının nasıl ortaya çıktığı açıklanacaktır.
2) Satın Alma Gücü Paritesi kavramı açıklanacaktır.
3) Döviz kurlarını etkileyen faktörler ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Döviz kurlarının nasıl ortaya çıktığını araştırınız.
2) Satın Alma Gücü Paritesi kavramını araştırınız.
3) Döviz kurlarını etkileyen faktörler nelerdir, araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir ülkenin parasının başka bir ülke parasıyla göreli fiyatına döviz
kurunun denildiğini öğrendik. Bu durum, aynı zamanda bir ülkenin parasını satın almak için
vazgeçilmesi gereken diğer ülke parasının miktarı anlamına gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1) 1$ = 2 TL ve 1€ = 4 TL ise, Türkiye’de, Euro ile ABD doları arasındaki çapraz kur
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1€ = 10 $
b) 1€ = 8 $
c) 1€ = 0.5 $
d) 1€ = 2 $
e) 1€ = 4 $

2) Reel döviz kuru aşağıdaki eşitliklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Nominal döviz kuru . P yurt dışı
b) (Nominal döviz kuru . P yurt

içi )

/ P yurt dışı

c) (Nominal döviz kuru . P yurt dışı ) / P yurt içi
d) Reel döviz kuru belirlenemez
e) Nominal döviz kuru . P yurt içi

3) Esnek döviz kurunu belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Döviz Brokerleri
b) Spekülatörler
c) Piyasadaki Arz-Talep
d) Dış Yatırım İşlemleri Yapan Kişiler
e) Bankalar
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4) Merkez bankası müdahalesinin bulunmadığı döviz kuru sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sabit Döviz Kuru
b) Esnek Döviz Kuru
c) Ayarlanabilir Sabit Döviz Kuru
d) Reel Döviz Kuru
e) Nominal Döviz Kuru

5) Merkez bankasınca döviz piyasasına müdahale edildiği döviz kuru sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nisbî döviz kuru
b) Çapraz kur
c) Nominal döviz kuru
d) Reel döviz kuru
e) Sabit Döviz Kuru

6) Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı’na göre döviz kurunu belirleyen faktörler
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Menkul kıymetler
b) Portföyler
c) Emek arzı-emek talebi
d) İhracat - ithalat
e) Para arzı-para talebi
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7) Ülkenin ihracatı ithalatını aşarsa döviz kurunun durumu hakkında ne söylenebilir?
a) Döviz kuru değişmez
b) Döviz kuru düşer
c) Döviz kurunun durumu hakkında bir şey söylenemez
d) Döviz kuru önce yükselir, sonra düşer
e) Döviz kuru yükselir

8) Parasalcı Yaklaşım’a göre fiyatlar genel düzeyindeki artış para talebini nasıl
etkiler?
a) Azaltır
b) Sıfıra düşürür
c) Arttırır
d) Önce azaltır, sonra arttırır
e) Değiştirmez

9) Parasalcı Yaklaşım’a göre faiz oranlarında meydana gelecek artışlar para talebini
nasıl etkiler?
a) Önce azaltır, sonra arttırır
b) Arttırır
c) Sıfıra düşürür
d) Azaltır
e) Değiştirmez
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10) Devletin, daha önceden almış olduğu dış borçları geri ödemek için Merkez
Bankası aracılığıyla iç döviz piyasasından borç alması döviz kurunu nasıl etkiler?
a) Döviz kuru hakkında bir şey söylenemez
b) Yükselir
c) Önce düşer, sonra yükselir
d) Değişmez
e) Azalır

Cevaplar
1) d

2) c

3) c

4) b

5) e

6) d

7) b

8) c

9) d

10) b
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12. ÖDEMELER BİLANÇOSU

236

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ödemeler Bilançosu
12.1.1. Ödemeler Bilançosu İşlemleri
12.1.1.1. Değişim İşlemleri
12.1.1.2. Karşılıksız Transferler
12.1.1.3. Özel Çekme Hakları Tahsis ve İptal işlemleri
12.1.1.4. Altın Mevduatı İşlemleri
12.1.1.5. Alacak ve Borçların Yeniden Değerlendirme İşlemleri
12.1.1.6. Değer Değişiklikleri
12.1.2. Ödemeler Bilançosu Hesapları
12.1.2.1. Cari İşlemler Hesabı
12.1.2.2. Sermaye Hesabı
12.1.2.3. Resmi Rezervler Hesabı
12.1.2.4. İstatistiki Farklar Hesabı
12.1.3. Ödemeler Bilançosunun Denkleştirilmesi
12.1.3.1. Otomatik Denkleştirme Mekanizmaları
12.1.3.1.1. Döviz Kuru Mekanizması (Fiyat Mekanizması)
12.1.3.1.2. Fiyat-Altın Para Mekanizması
12.1.3.1.3. Keynesyen Gelir Mekanizması
12.1.3.1.4. Monetarist Denkleştirme Mekanizması
12.1.3.1.5. Faiz Mekanizması
12.1.3.2.İktisat Politikalarıyla Denkleştirme Mekanizmaları
12.1.3.2.1. Harcama Değiştirici Politikalar
12.1.3.2.2. Harcama Kaydırıcı Politikalar
12.1.3.2.2.1. Devalüasyon
12.2.Dış Ticaret Hadleri, Azgelişmiş Ülkelerin Sorunları ve Sanayileşme Stratejileri
12.2.1.Singer - Prebisch Tezi
12.2.2.Sanayileşme Stratejileri
12.2.2.1.İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi
12.2.2.2.İhracata yönelik sanayileşme stratejisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ödemeler Bilançosu Hesapları nelerdir?
2) Ödemeler Bilançosu denkleştirme mekanizmaları nelerdir?
3) Dış ticaret haddi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ödemeler Bilançosu

Ödemeler bilançosu
işlemlerinin anlaşılması.

Ödemeler Bilançosu ile ilgili
bakınız: Merkez Bankası
ödemeler dengesi verileri

Ödemeler Bilançosunun
Denkleştirilmesi

Ödemeler bilançosunun
denkleştirilmesi ile ilgili
mekanizmaların ortaya
konulması.

Ödemeler Bilançosunun
Denkleştirilmesi ile ilgili
bakınız: Ödemeler dengesi
istatistikleri

Dış Ticaret Hadleri

Dış ticaret hadleri,
azgelişmiş ülkelerin
sorunları ve sanayileşme
stratejilerinin anlaşılması.

Dış Ticaret Hadleri ile ilgili
bakınız: Türkiye İstatistik
Kurumu dış ticaret
endeksleri
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Anahtar Kavramlar
 Cari İşlemler Hesabı
 Devalüasyon
 Dış Ticaret Haddi
 İthal İkameci Sanayileşme
 İhracata Yönelik Sanayileşme

240

Giriş
Belirli bir dönemde (genellikle bir yılda) bir ülkedeki ekonomik birimlerin (hane halkı,
işletmeler ve devlet), dünyadaki diğer ülkelerin tamamıyla yaptığı ekonomik faaliyetlerinin
ölçülüp kaydedildiği sisteme ödemeler bilançosu denir.
İlgili faaliyetlerin ödemeler bilançosu kayıtlarına konu olabilmesi için ülkede döviz
giriş ve çıkışına neden olması gerekir.
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12.1. Ödemeler Bilançosu
Belirli bir dönemde (genellikle bir yılda) bir ülkedeki ekonomik birimlerin (hane halkı,
işletmeler ve devlet), dünyadaki diğer ülkelerin tamamıyla yaptığı ekonomik faaliyetlerinin
ölçülüp kaydedildiği sisteme ödemeler bilançosu denir.297
İlgili faaliyetlerin ödemeler bilançosu kayıtlarına konu olabilmesi için ülkede döviz
giriş ve çıkışına neden olması gerekir. Döviz giriş ve çıkışının ülkenin makroekonomik
değişkenleri (enflasyon, döviz kurları, faiz oranları, işsizlik gibi) üzerinde önemli etkisi
olduğundan sistematik kayıt yapılması gereklidir. Döviz giriş ve çıkışlarının sebep olduğu
ödemeler bilançosu fazlası veya açıkları tespit edilerek iktisat politikası araçları buna göre
kullanılır. Aynı zamanda bu durum, ödemeler bilançosunun bir akım değişken olduğu
anlamına gelmektedir. Ödemeler bilançosu, ülkenin o ana kadarki birikmiş borç miktarını
göstermez.298

12.1.1. Ödemeler Bilançosu İşlemleri
12.1.1.1.Değişim İşlemleri
İthalat ve ihracat dâhil olmak üzere ekonomik değişimlerin kaydedilmesi olup
ödemeler bilançosunda en çok kullanılan işlemdir. İhracat, alacaklı işlem olduğu için aktife;
ithalat, borçlu işlem olduğu için pasife yazılır.299

12.1.1.2. Karşılıksız Transferler
Hükümet transferleri, özel bağış ve hediyeler gibi tek yönlü ekonomik değer
hareketlerini kaydetme işlemidir. Ödemeler bilançosunun pasif kısmında yer alır.300

12.1.1.3. Özel Çekme Hakları Tahsis ve İptal işlemleri
Uluslararası finans kurumları ile resmi rezervler arasındaki kaynak hareketlerini
kaydetme işlemidir. IMF tarafından yaratılan ve üye ülkelerin kotaları çerçevesinde üye
ülkelere rezerv sağlamak amacıyla tahsis edilen bir uluslararası rezerv şeklidir.301

12.1.1.4. Altın Mevduatı İşlemleri
Resmi rezervlerdeki altın hareketlerini kaydetme işlemidir.302
Demirci, Arıkan, Erdoğan, a.g.e. s.327.
Uzunoğlu, Sönmezler, a.g.e. s.238; Seyidoğlu, a.g.e. s.312.
299
Emin Ertürk, Makro İktisat, Küresel Ekonomide Makroekonomik Analize Giriş, ALFA Yay., İstanbul,
1999, s.249.
300
Aslan, a.g.e. s.431-432.
297
298

T.C.Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü, “Ödemeler Dengesi
İstatistiklerine İlişkin Yöntemsel Açıklama”, s.10,.http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/odemet.pdf.
301
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12.1.1.5. Alacak ve Borçların Yeniden Değerlendirme İşlemleri
Sermaye hesaplarındaki kalemlerin mahiyetlerindeki değişiklikleri (bir değer,
portfolyo yatırımı iken sermaye yatırımına geçmişse) kaydetme işlemidir.303 Ekonomik
işlemin iki yanı bulunmaktadır. Bunun bir yanında alacaklı, diğer yanında borçlu kısım yer
almaktadır. Bir ödemenin yapılması veya bir ekonomik değerin ülke dışına çıkarılması
sonucunda ülke alacaklı konuma gelmekte, tersi durumda ise, bu ülke vatandaşının ödemesi
gereken bir değerin ülke içine girmesi borçlu konuma getirmektedir.304

12.1.1.6. Değer Değişiklikleri
Ödemeler bilançosundaki bazı kalemlerin fiyat ve kur değişiklikleri sonucundaki
yeniden değerlendirilmiş hâllerini kaydetme işlemidir.

12.1.2. Ödemeler Bilançosu Hesapları
Tablo 9.Ödemeler Bilançosu Hesapları
İşlem Grupları

Alacak

Borç

A. Mal ihracat ve İthalatı

(+)

(-)

Dış Ticaret Bilançosu

(+)

(-)

B. Hizmet İhracatı ve İthalatı

(+)

(-)

C. Yatırım Gelir ve Giderleri

(+)

(-)

D. Tek Yanlı Transferler

(+)

(-)

1.Özel Bağış ve Hediyeler

(+)

(-)

2.Hükümet Transferleri

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

Cari İşlemler Bilançosu

II. SERMAYE HESABI
A. Uzun Süreli Sermaye
1.Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları

Seyidoğlu, a.g.e. s.324.
A.e. 314-315.
304
Peter H. Lindart, International Economics, 8 Addition, Harward, 1986, s.366.
302
303
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2.Özel Portfolyo Yatırımları

(+)

(-)

3.Resmi Sermaye İşlemleri

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

1.Kısa Süreli Sermaye

(+)

(-)

2.Döviz

(+)

(-)

3.Parasal Altın

(+)

(-)

4.SDR ve IMF Rezerv Pozisyonu

(+)

(-)

(+)

(-)

B. Kısa Süreli Sermaye (Denkleştirici Olmayan)
Sermaye İşlemleri Bilançosu

III. İSTATİSTİKİ FARKLAR (Net Hata ve
Noksan)
Çizgi Üstü İşlemleri

IV.RESMİ REZERVLER HESABI

Resmi Rezervler Bilançosu
Kaynak: İnan, a.g.e. s.231.

12.1.2.1. Cari İşlemler Hesabı
Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetler bu hesaba kaydedilir. Cari işlemler mal
ticareti, uluslararası hizmetler ve tek yanlı transferler olmak üzere üç alt bölüme ayrılır.305
Hizmet ithalatı ve ihracatı hesabı ise turizm (dış), işçi gelirleri, uluslararası taşıma
hizmetleri, transit ticaret, yabancı sermaye yatırımları gelir ve giderleri, uluslararası
bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, elçilik hizmetleri ve diğer özel hizmetler hesaplarını
kapsar.306
Tek yanlı transferler hesabı, ülkeler arasında yapılan bağış ve hibe işlemleri olup bağış
yapan ülke açısından borç, bağış alan ülke için alacak niteliğinde kayıt yapılır. Ödemeler
bilançosu içinde en fazla önem verilen bölüm, cari işlemler hesabıdır.307
Cari işlemler hesabı, sermaye işlemleri hesabının bir göstergesi niteliğindedir. Nitekim
cari işlemler hesabının açık vermesi durumunda bunu finanse etmek zorunluluğu doğacaktır
Parasız, Özer, a.g.e. s.522.
İnan, a.g.e. s.227.
307
İyibozkurt, Uluslararası İktisat…, s.281.
305
306

244

ve bu finansman sermeye hesabından yapılacaktır. Bu da ülkenin borçlanması anlamına
gelmektedir.308
Cari işlemler hesabıyla sermaye işlemleri hesabı ve istatistiki farklar hesabının toplamı
sıfır olmak zorundadır.309

12.1.2.2. Sermaye Hesabı
Sermaye hesabı denkleştirici olmayan uzun ve kısa süreli sermaye yatırımları
hesaplarından oluşmaktadır. Uzun süreli sermaye hesabı; dolaysız yabancı sermaye
yatırımları, özel portfolyo yatırımları ve resmi sermaye işlemleri hesaplarından oluşur.310
Sermaye hesabı kapsamındaki hareketler, mal hesabındakinden farklıdır. Nitekim yurt
içindeki ekonomik birimlerin yabancı ülkelerdeki fiziki yatırımlarını finanse ettiği ya da
menkul kıymetler üzerinde spekülasyona neden olduğu için sermaye hesabı borçlu çalışır.311

12.1.2.3. Resmi Rezervler Hesabı
Bu hesapta, Merkez Bankasının döviz piyasasına yapmış olduğu müdahaleler
sonucunda ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde ortaya çıkan değişmeler gösterilir.312
Piyasada döviz talebinin döviz arzını aşması durumunda, Merkez Bankası döviz
satışında bulunur. Dolayısıyla resmi rezervler eksilir. Döviz arzının döviz talebi üzerine
çıkması durumunda ise Merkez Bankası kur düşüşünü önlemek için piyasadan döviz satın
alarak resmi rezervlere ekler. Resmi rezervlerdeki azalmalar alacak, artmalar da borç işlemi
niteliğindedir.313
Bir ülkenin resmi uluslararası rezervleri döviz, altın ve IMF kaynaklarından oluşur.
Sanayi sektöründe kullanılan altının ithalat ve ihracatı resmi rezervlerden (Merkez Bankası)
karşılanmadığı için cari işlemler hesabına kaydedilir.314

12.1.2.4. İstatistiki Farklar Hesabı
İstatistiki farklar hesabı, ödemeler bilançosu istatistiklerini denkleştirmek amacıyla
yapılan kayıtlardır. Ödemeler bilançosunun cari işlemler ve sermaye hesabının net bakiyesi ile
denkleştirici işlemlerin bakiyesinin birbirine eşit olmasını sağlar.315

Demirci, Arıkan, Erdoğan, a.g.e. s.330.
Seyidoğlu, a.g.e. s.328.
310
İyibozkurt, İktisada Giriş…, s.235.
311
Uzunoğlu, Sönmezler, a.g.e. s.241.
312
İnan, a.g.e. s.229.
313
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.587-588.
314
Aslan, a.g.e. s.432.
315
Demirci, Arıkan, Erdoğan, a.g.e. s.331.
308
309
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Cari işlemler ve sermaye hesabı ile resmi rezervler hesabı kaçakçılık, gümrüklerdeki
yanlış kayıt, ithal ve ihraç ürünlerinin mali karşılıklarının farklı dönemlerde ödenmeleri gibi
sebeplerden dolayı eşit çıkmayabilir.316
Cari İşlemler Hesabı

+

Sermaye İşlemleri Hesabı = Otonom İşlemler

Resmi Rezervler Hesabı = Denkleştirici İşlemler

12.1.3. Ödemeler Bilançosunun Denkleştirilmesi
Dış ödemeler bilançosunun dengeye gelmesini sağlayan mekanizmalara denkleştirme
mekanizmaları denir. Eğer ödemeler bilançosunda meydana gelen bir dengesizlik sonucunda
dış denkleşme mekanizmaları kendiliğinden işlemeye başlıyorsa otomatik denkleştirme
mekanizmaları söz konusudur. Eğer dış denkleşme mekanizması bir politika sonucunda
işliyorsa bu durumda uygulanan politikalara denkleştirme politikaları adı verilir.

12.1.3.1. Otomatik Denkleştirme Mekanizmaları
12.1.3.1.1. Döviz Kuru Mekanizması (Fiyat Mekanizması)
Ödemeler bilançosu dengesizliklerinin döviz piyasası sayesinde giderilmesi sürecidir.
Esnek kur sisteminin uygulandığı bir ekonomide ödemeler bilançosunun açık vermesi
durumunda, döviz talebinin artmasıyla döviz fiyatları yani kur artar. Kurların yükselmesi
ithalatı daha pahalı hâle getirecektir. Bu durum ithal malların fiyatlarının döviz cinsinden
artması, ihraç mallarının ise ucuzlaması anlamına gelir. Söz konusu malların fiyatlarındaki
değişiklikler, ihraç malları ve dolayısıyla ihracat miktarı ve gelirlerini arttırırken ithal malları
ve dolayısıyla ithalat miktarı ve gelirlerini azaltır. Bu da ödemeler bilançosu açığının
otomatik olarak finanse edildiği anlamına gelir.317

12.1.3.1.2. Fiyat-Altın Para Mekanizması
Klasik İktisatçılar, ödemeler bilançosunda dengenin fiyat ve döviz kuru mekanizması
yoluyla otomatik olarak sağlanacağını ileri sürmüşlerdir. David Hume, 1752 yılında ödemeler
bilançosunun fiyat etkisiyle dengeye geleceği konusu üzerinde durmuştur. Teoriyi sistemli bir
şekilde ilk defa açıklayan ise, J. Stuart Mill olmuştur.318
David Hume tarafından geliştirilen mekanizma, Klasik İktisat Ekolü’nün Miktar
Teorisi’ne dayanır. Ödemeler bilançosu açığının söz konusu olduğu durumda döviz kuru, altın
satmayı gerektirecek duruma gelir ve devletin altın ihracı, ulusal para arzını daraltır. Bu
noktada Paranın Miktar Teorisi gereği fiyatlar düşer ve düşük fiyat düzeyi, ihracatı arttırarak
ithalatı azaltır. Bu sayede de ödemeler bilançosu açıkları kapanır.319

316

Aslan, a.g.e. s.432.
Seyidoğlu, a.g.e. s.447-448.
318
Rıdvan Karluk, Uluslararası İktisat, Bilim ve Teknik Basımevi, 3. Baskı, Kasım 1991, s.442.
319
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.599.
317
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12.1.3.1.3. Keynesyen Gelir Mekanizması
Ödemeler bilançosunun açık verdiği durumda ihracat sektöründe ve ithalata rakip
sektörlerde, talep ve üretim azalmaya başlayacaktır. Bu azalma çarpan mekanizması yoluyla
milli geliri azaltacaktır. İthalat, milli gelire bağlı olduğundan milli gelirdeki azalma ithalatı
azaltır. Bu azalma marjinal ithalat eğilimine bağlıdır. Ayrıca, milli gelirdeki azalma yurt iç
tüketimi de azaltacaktır. Yurt içi tüketim azaldığına göre tüketim fazlası yurt dışına
satılacaktır yani ihracat artacaktır.320
Yurt içi tüketimdeki azalma ise marjinal tüketim eğilimine bağlıdır. Ayrıca, bu sürece
katkı sağlayan bir başka etken de talepteki daralma sonucunda enflasyon oranının düşmesidir.
Bu durumda ihraç malları yabancılar için ucuzlar, dış rekabet gücü yükselir ve ihracat artar.
Böylece başlangıçta ithalatın ihracatı aşması durumunda ortaya çıkan dış ticaret açığı,
ithalatın azalması ve ihracatın artması sonucunda kendiliğinden giderilmiş olur.

12.1.3.1.4. Monetarist Denkleştirme Mekanizması
Bu yaklaşıma göre para talebi reel gelir, fiyatlar genel düzeyi ve faiz oranına bağlı
iken, para arzı Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bu yaklaşımda kur politikasının sabit ve
istikrarlı olduğu varsayılmıştır. Ödemeler bilançosu fazla verdiğinde, Merkez Bankası döviz
kurundaki düşüşü engellemek için piyasadan döviz alır ve böylece nominal para arzı artar.
Diğer taraftan reel para talebi değişmediği için para arzındaki bu artış sonucunda, mal ve
hizmet veya tahvil ve hisse senedi gibi değerli kâğıtlar satın alınacaktır.321
Mal ve hizmet talebindeki artış ithalatı arttıracağından; yabancı tahvil ve hisse senedi
satın alımındaki artış ise sermayenin yurt dışına gitmesi anlamına geldiğinden, süreç sonunda
ödemeler bilançosundaki fazlalık kendiliğinden giderilmiş olur.
Ödemeler dengesine parasal yaklaşım, diğer yaklaşımlardan farklı olarak sermaye
hareketlerini de ödemeler dengesi analizine dâhil etmektedir. Bu yaklaşıma göre ödemeler
dengesi gerçekte parasal bir olgudur.322

12.1.3.1.5. Faiz Mekanizması
Altın standardının yerini kâğıt paranın aldığı dönemlerde, klasik otomatik denkleşme
mekanizması, bir dış dengesizlik durumunda fiyatlar genel düzeyinin değişmesi yoluyla değil,
faiz oranlarının değişmesi ile gerçekleşmiştir.323

Suna Oksay, Döviz Kuru ve Ödemeler Bilançosu Politikaları: Türkiye (1923-2000), Beta Yayınevi,
Temmuz, 2001, s.78.
321
Suat Öksüz, Türkiye’de Para ve Dış Denge, Eskisehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları,
223/146, Eskişehir, 1980, s.29.
322
J. Frenkel, H. Johnson, The Monetary Approach To The Balance Of Payments: Essential Concepts and
Historical Origins, Toronto Universty Of Toronto Press, London. 1976, p.21
323
Seyidoğlu, a.g.e. s.346.
320
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Bu mekanizmanın günümüzdeki açıklaması Parasalcı Yaklaşıma benzer şekilde
Merkez Bankasının döviz piyasasına yaptığı döviz alım ve satım müdahaleleri ile ortaya
çıkmaktadır. Dış açık durumunda Merkez Bankası, döviz kurundaki yükselişi önlemek için
piyasaya döviz satar. Böylece ulusal para arzı azalır ve piyasa faiz oranı yükselir. Faiz
oranının yükselmesi ise dış ticaret bilançosu ve sermaye hesabı bilançosunu etkileyerek dış
açığın kendiliğinden giderildiği bir sürece neden olur.324
Faiz oranının yükselmesi sonucunda, yatırım harcamaları ve faiz oranına duyarlı olan
tüketim harcamaları azalır. Böylece toplam talep ve milli gelir azalır. Bunun sonucunda ise
ithalat azalır, ihracat artar ve dış açığı giderici bir durum ortaya çıkar. Faiz oranının
yükselmesi, yabancı tahvil ve hisse senedi sahiplerinin, yerli tahvil ve hisse senetlerini satın
almasını teşvik eder. Böylece, sermaye bilançosu fazlası ortaya çıkar ve bu da dış açığı
giderici bir etki yaratır.325

12.1.3.2. İktisat Politikalarıyla Denkleştirme Mekanizmaları
12.1.3.2.1. Harcama Değiştirici Politikalar
Harcama değiştirici politikalar, daha çok toplam talep düzeyi ile ilgilidir. İktisat
politikası araçları, ödemeler bilançosu dengesizliklerini gidermek için toplam talebi arttırıcı
veya azaltıcı yönde kullanılacaktır. Para politikası kapsamında kullanılan araçlardan bazıları
yasal karşılık oranı, reeskont oranları ve açık piyasa işlemleri iken, maliye politikası araçları
ise vergi oranları ve kamu harcamalarıdır.

12.1.3.2.2. Harcama Kaydırıcı Politikalar
Çeşitli para ve maliye politikası araçlarıyla harcamaları değiştirerek ödemeler
bilançosu açıklarının kapatılması sürecini ifade eder. Bu bağlamda eğer ödemeler bilançosu
açıkları kapatılmaya çalışılıyorsa söz konusu politikalar, ithal mallara yönelik harcamaların
yurt içinde üretilen mallara kaydırılması amacıyla yapılmaktadır.326
Para politikası kapsamında kullanılan bazı araçlar; döviz alım satımı, devalüasyon,
revalüasyon ve kambiyo denetimidir. Maliye politikası kapsamında, gümrük tarifeleri; kontrol
araçları olarak da döviz kontrolleri ve kotalar sayılabilir.327
Kambiyo denetimi dış ödemelerin kısıtlanmasıdır. Çeşitli yollardan döviz elde edenler
bu dövizlerin belli bir kısmını sabit döviz kuru üzerinden devlete satmak
mecburiyetindedirler.328

12.1.3.2.2.1. Devalüasyon
Uzunoğlu, Sönmezler, a.g.e. s.243.
Seyidoğlu, a.g.e. s.491-492.
326
Ae. s.88-489.
327
Demirci, Ekonominin Temelleri…, s.168-169.
328
Demirci, Arıkan, Erdoğan, a.g.e. s.332.
324
325
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Devalüasyon; sabit kur sisteminin geçerli olduğu ülkelerde, ödemeler bilançosu
açıklarını denkleştirmek amacıyla kamu otoritelerince ülkenin ulusal parasının satın alma
gücünün (göreli fiyatının) düşürülmesidir.329
Aynı zamanda bu durum, bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke paraları
karşısında değerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir.
Sabit kura göre 1 dolar = 1 TL iken,
Merkez Bankası kuru bir gün sonra 1 dolar = 2 TL olarak açıklarsa,
TL, dolara göre % 100 oranında devalüe edilmiş yani değer kaybetmiş olur.

12.1.3.2.2.1.1. Devalüasyon ve J Eğrisi
İthal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilerek ödemeler bilançosu
açıkları denkleştirilmeye çalışılır. Ülkede yapılan devalüasyonun etkinliği; ithalatçıların yeni
fiyatlara adapte olamaması, ihracatçıların yapmış oldukları uzun süreli fiyat anlaşmaları ve
bazı firmaların ihracat sürecinin devalüasyondan önce başlaması gibi nedenlerden dolayı, ilk
etapta düşük düzeyde olur. Tüketicilerin alışkanlıklarından vazgeçmeleri belli bir süre
aldığından, tüketiciler fiyat değişikliklerine hemen uyum sağlayamamaktadırlar.330
Başlangıçta devalüasyonla birlikte döviz kurunun yükselmesi nedeniyle ihraç
mallarının ucuzlaması ve ithal mallarının pahalılaşması, önceki dönemlerde yapılmış
anlaşmalara bağlı kalınması ve halen taşıma sırasında olan malların bulunması gibi nedenlerle
ithalat eskiye göre daha yüksek fiyatlarla yapılırken ihraç mallarından elde edilen reel gelir
düşecektir.331
Devalüasyon, döviz kurunun yükseltilmesidir. Esnek kur sisteminde devalüasyon söz
konusu değildir.

12.1.3.2.2.1.2. Devalüasyon ve Marshall-Lerner Koşulu
Devalüasyonun yani para kurunda yaşanan reel düşüşün net ihracat artışına neden
olması durumu, ihracata konu olan malların yurt dışı fiyat esnekliği ile ithal malın yurt içi
fiyat esnekliğinin toplamının 1’den büyük olması şartı ile net ihracat gelirini yükseltir. Bu
kurala Marshall-Lerner Koşulu denilir.332
ex + em > 1
ex: ihracata konu olan malların yurt dışı fiyat esnekliği
em: ithal malın yurt içi fiyat esnekliği
Uzunoğlu, Sönmezler, a.g.e. s.245.
İyibozkurt, Uluslararası İktisat…, s.375.
331
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.572.
332
Seyidoğlu, a.g.e. s.451.
329
330
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Marshall-Lerner Koşulu’nun geçerli olduğu varsayımı altında, esnek döviz kuru
sisteminde döviz talebinde meydana gelen bir artışla birlikte döviz kuru değer kazanacaktır.
Bu durum, yabancı malları ulusal para açısından nispi olarak daha pahalı hâle getirecektir.
Böylece, tüketiciler ithal mallara olan taleplerini azaltıp bu malların yerli alternatiflerine olan
taleplerini arttıracaktır. Döviz kurunun değer kazanması ile birlikte ihraç malları da nispi
olarak ucuzlayacağından yabancılar harcamalarını kendi mallarından daha ucuz olan ithal
mallara kaydıracaktır. Böylece, ithalat azalırken ihracat artacak ve cari işlemler dengesinde
iyileşme söz konusu olacaktır.333

12.1.3.2.2.1.3. Devalüasyon ve Massetme Yaklaşımı
Massetme Yaklaşımı, döviz kurundaki değişmelerin, ihracat ve ithalat üzerindeki
etkilerini, bu değişmelerin ekonomideki diğer fiyat ve gelir etkilerinden soyutlayarak ele
alınmasının olanaklı olmayacağından hareket eder. Marshall – Lerner koşulunu eleştiren
Sidney Alexander tarafından geliştirilmiştir. Alexander’ın devalüasyonun ödemeler bilançosu
üzerindeki etkilerini açıkladığı Massetme (Emme) Yaklaşımına göre bir ülkede reel milli gelir
ile yurt içi harcamalar arasındaki fark, ithalat ile ihracat arasındaki farka (dış ticaret
dengesine) eşittir.334
Y-A= X-M
Y: Reel Milli Gelir
A:Yurt İçi Harcamalar
X: ihracat
M: ithalat
Bu eşitliğe göre bir ülkedeki yurt içi harcamanın üretim miktarından daha fazla olması
yani toplam gelir düzeyinin üzerinde bir harcama yapılabilmesi, ancak ve ancak ithalatın
ihracatı aşmasına bağlıdır. Bu aynı zamanda, harcama ile üretim arasındaki farkın dış ticaret
açığı tarafından karşılanacağı anlamına gelmektedir. Devalüasyonun ödemeler dengesini nasıl
etkileyeceği, üretimle yurt içi harcamalar arasındaki farkı nasıl değiştireceğine bağlıdır.
Devalüasyonun dış ticareti arttırıcı yönde etkili olması, devalüasyon nedeniyle gelirde
meydana gelen artışın, yurt içi harcamalarda (massetme kapasitesinde) meydana gelen artıştan
daha fazla olması ile mümkündür.335
Bunun gerçekleşebilmesi için eksik istihdam koşullarının geçerli olması gerekir. Eksik
istihdam koşullarında devalüasyon sonrası ihraç malları ve ithalata rakip malların üretimini
arttırmak için atıl kaynakların üretim sürecine dâhil edilmesi suretiyle üretim hacminin
genişlemesi sağlanır. Bu sayede reel milli gelir artışı da sağlanabilecektir. Gelirdeki artış
Erdal M. Ünsal, Makro İktisat, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s.427.
Karluk, Uluslararası Ekonomi…, s.607.
335
Seyidoğlu, a.g.e. s.489-490.
333
334
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harcamaların da artmasına yol açmakla birlikte, gelirin bir kısmı tasarruf edileceği için
harcama artışı gelir artışından daha düşük düzeyde gerçekleşecektir. Ancak nihai olarak eksik
istihdam koşullarının geçerli olduğu her durumda ülkeler, devalüasyon yaparak ödemeler
bilançosu açıklarını denkleştirebileceklerdir. Tam istihdam durumunda ise yapılacak
devalüasyon üretim artışına sebep olmamakla birlikte, fiyatlar genel düzeyinde ve yurt içi
harcamalar üzerinde artışa sebep olacak; bu artış da ödemeler bilançosu açığını daha da
yükseltecektir.336

12.2. Dış Ticaret Hadleri, Azgelişmiş Ülkelerin Sorunları ve
Sanayileşme Stratejileri
Dış ticaret hadleri, bir ülkenin dış ticaretten kazançlı çıkıp çıkmadığının bir
göstergesidir. Net değişim ticaret haddi, gelir ticaret haddi ve tek faktörlü ticaret haddi olmak
üzere temel olarak üç şekilde hesaplanabilir;337
Net değişim ticaret haddi: İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranıdır.
Gelir ticaret haddi: Net ticaret haddi ile ihracat hacim endeksinin çarpımına eşittir.
Tek faktörlü ticaret haddi: Net ticaret haddi ile ihracat verim endeksinin çarpımına
eşittir.
Eğer dış ticaret hadleri ülke aleyhine değişiyorsa ülkenin ihraç malının alım gücü yani
değeri düşüyor demektir. Bunun anlamı ise dış ticaret sonucunda o ülkeden ticaret yapılan
ülkeye kaynak aktarılmasıdır.

12.2.1. Singer - Prebisch Tezi
Birincil yani işlenmemiş mallar üreten azgelişmiş ülkeler ile işlenmiş mallar üreten
gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşen ticaret sonucunda, dış ticaret hadleri azgelişmiş ülkeler
aleyhine döner.338
Singer-Prebisch Tezine göre dış ticaret hadlerinin azgelişmiş ülkeler aleyhine
dönmesinin temel nedeni, azgelişmiş ülkelerin ürettikleri birincil mallara olan talebin gelir
esnekliğinin düşük olmasıdır. Böylece, azgelişmiş ülkelerin kalkınmalarını dış ticarete
dayandırmazlar. Ayrıca azgelişmiş ülkeler birincil yani işlenmemiş mal ihracatçısı ülkelerdir.
Çünkü bu mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiplerdir. Gelişmiş ülkeler ise işlenmiş mal
ihracatçısı ülkelerdir. Çünkü karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları mallar, işlenmiş
mallardır. Böylece, azgelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki ticarette bugünkü karşılaştırmalı
üstünlükler dikkate alınırsa azgelişmiş ülkeler, birincil mal üreten ülkeler olarak kalırlar. Yani
sanayileşme sürecini gerçekleştiremez, kalkınamazlar. Singer ve Prebisch gibi yapısalcı
İyibozkurt, Uluslararası İktisat…, s.378-379.
Suat Oktar, Levent Dalyancı, “Dış Ticaret Hadlerinin Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye
Örneği”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, 2012, s.2.
338
Seyidoğlu, a.g.e. s.564-55.
336
337
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iktisatçılar, azgelişmiş ülkelerin kalkınmaları için ithal ikameci sanayileşme stratejisini
uygulamaları gerektiğini belirtmişlerdir.339

12.2.2. Sanayileşme Stratejileri
Sanayileşme stratejileri, ithal ikameci sanayileşme stratejisi ve ihracata yönelik
sanayileşme stratejisi olmak üzere ikiye ayrılır.

12.2.2.1. İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi
İthal ikamesi, ithalatın yerli üretim ile ikamesi, daha önce ithal edilen bir malın
bundan böyle yurt içinde üretilmesi anlamına gelir. İthal ikameci sanayileşme stratejisinde,
esas olarak toplam arz içinde ithalatın payının azaltılması ve ithalatın yerine yerli üretimin
alması hedeflenir. İthal ikameci sanayileşme stratejisi için ortaya konan nedenler aşağıda
belirtildiği gibidir;340
Birincil malların ihracatçısı olan az gelişmiş ülkelerin ihracat gelirleri, dünya
ekonomisindeki olumsuz koşullardan kolaylıkla etkilenmektedir.
Az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarındaki en önemli sorunlardan biri, üretilen malın
satılacağı piyasaların yaratılması ve erişilmesi sorunudur. İthal ikamesi sonucunda, üretilen
malın talebi zaten mevcut olduğundan piyasa sorunu aşılmış olur.
İthal ikamesi sonucunda ithalat azalacağından ödemeler dengesi sorunları da aşılmış
olur.
İthal ikameci sanayileşme stratejisi, iktisadi ve siyasi açıdan bağımsızlık kazanılmasını
sağlar.
İthal ikamesi ile sanayinin gayrisafi yurt içi hâsılaya katkısı artar ve bu sayede
kalkınmanın finansmanı için yeni kaynaklar elde edilmeye başlanır. Bu ise tarımdan sanayiye
kaynak aktararak kalkınmanın finansmanı sorununu ortadan kaldırır.
İthal ikamesi ile hızlanan sanayileşme sonucunda, tarım sektöründe çalışan gizli
işsizlere de yeni iş olanakları yaratılmış olur.
İthal ikameci sanayileşme stratejisinde uygulanan politikalar aşağıda belirtildiği
gibidir;
Yüksek oranlı gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, ithalat yasakları uygulanır.
Aşırı değerli ulusal para politikası uygulanır. Bu politikanın olumsuz etkilerinden
kaçınmak için çoklu kur sistemi uygulanır.
Ertürk, Uluslararası İktisat…, s.79.
Ahmet Haşim Köse, Büyüme ve Verimlilik, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları:471, Ankara, 1992, s.7374.
339
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Döviz kurunun serbest belirlenmesine izin verilmez, kambiyo denetimi uygulanır.
Kalkınmanın finansmanında iç kaynaklar yetersiz olduğundan, dış kredilerden ve
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından yararlanılır.
Faiz oranları, resmi kurumlarca ve piyasa faiz oranlarının altında belirlenir. Bunun
amacı, sanayileşmenin finansmanı düşük faizli kredilerle sağlamaktır.
Bu stratejiyi uygulayan ülkelerde kamu, büyük ölçekli altyapı ve üretken yatırım
yapar. Ayrıca sanayi kesimine vergi muafiyetleri tanınır ve sübvansiyon verilir. Bu nedenle
kamu açıkları büyüktür. Vergi gelirleri, esas olarak dolaylı vergilerden sağlanır.
Fiyatlar, devlet kuruluşları tarafından belirlenir. Sanayi kesiminin ihtiyaç duyduğu
girdilere düşük fiyat uygulanır.

12.2.2.2. İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejisi
Bu stratejiye göre bir ülke, dünya ekonomisindeki işbölümüne göre karşılaştırmalı
olarak üstün olduğu alanlarda uzmanlaşmalı ve dış piyasalar için üretimi hedeflemelidir.
İhracata yönelik sanayileşme stratejinde uygulanan politikalar aşağıda belirtildiği gibidir;341
Gümrük vergileri indirilir, miktar kısıtlamaları ve ithalat yasakları kaldırılır.
Dünya piyasalarında rekabet edebilecek potansiyele sahip kesimlere sübvansiyon ve
teşvikler sağlanır.
Aşırı değerli ulusal para politikası uygulanmaz, tersine ulusal paranın dünya değerinin
serbestçe belirlenmesi sağlanır.
Döviz kurunun serbestçe belirlenmesi sağlanır.
İthal ikameci sanayileşme stratejisi; iç piyasaya yönelik üretimi esas alan, yoğun
koruyuculuğa dayalı ve ekonominin genelinde devlet müdahaleciliğini öngören bir stratejidir.
İhracata dönük sanayileşme stratejisi; yurt dışı piyasalara, dünya piyasalarına yönelik üretimi
esas alan, görece liberal serbest bir dış ticaret rejimine dayanan ve rekabet edebilme
potansiyeline sahip sektörlerin seçici bir şekilde desteklenmesini öngören bir stratejidir.

Seyidoğlu, a.g.e. s.20-521.

341
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Uygulamalar
1) Cari İşlemler Hesabı’nın içeriği ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
2) Ödemeler Bilançosunun Denkleştirilme mekanizmaları açıklanacaktır.
3) Dış Ticaret Haddi kavramı ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Cari İşlemler Hesabı’nın içeriğini araştırınız.
2) Ödemeler Bilançosunun Denkleştirilme mekanizmalarını araştırınız.
3) Dış Ticaret Haddi kavramını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, döviz giriş ve çıkışının ülkenin makroekonomik değişkenleri (enflasyon,
döviz kurları, faiz oranları, işsizlik gibi) üzerinde önemli etkisi olduğundan, sistematik kayıt
yapılması gerekli olduğunu öğrendik.
Döviz giriş ve çıkışlarının sebep olduğu ödemeler bilançosu fazlası veya açıkları tespit
edilerek iktisat politikası araçları buna göre kullanılır. Aynı zamanda bu durum, ödemeler
bilançosunun bir akım değişken olduğu anlamına gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Bir ülkenin dış ödemeler bilançosunda istatistiki farklar hesabı = 0, resmi rezervler
hesabı= 2, cari işlemler hesabı= 5 milyar dolar ise, sermaye hesabı kaç milyar dolardır?
a) 3
b) -5
c) - 7
d) 2
e) 0

2) Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabında gösterilmez?
a) Mal ihracatı
b) Hizmet ihracatı
c) Özel bağışlar
d) Tek yanlı transferler
e) Portföy yatırımları

3) Özel bağış ve hediyeler, Ödemeler Bilançosu’nun hangi hesabında yer alır?
a) Sermaye Hesabı
b) Resmi Rezervler Hesabı
c) Altın Rezervler Hesabı
d) Cari İşlemler Hesabı
e) İstatistiki Farklar
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4) Aşağıdakilerden hangisi hükümet transferleri, özel bağış ve hediyeler gibi tek yönlü
ekonomik değer hareketlerini kaydetme işlemidir?
a) Alacak İşlemleri
b) Özel Çekme Hakları Tahsis ve İptal işlemleri
c) Değişim İşlemleri
d) Altın İşlemleri
e) Karşılıksız Transferler

5) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finans kurumları ile resmi rezervler arasındaki
kaynak hareketlerini kaydetme işlemidir?
a) Altın İşlemleri
b) Karşılıksız Transferler
c) Değişim İşlemleri
d) Alacak İşlemleri
e) Özel Çekme Hakları Tahsis ve İptal işlemleri

6) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosundaki bazı kalemlerin fiyat ve kur
değişiklikleri sonucundaki yeniden değerlendirilmiş hâllerini kaydetme işlemidir?
a) Altın İşlemleri
b) Karşılıksız Transferler
c) Değer Değişiklikleri İşlemi
d) Alacak İşlemleri
e) Özel Çekme Hakları Tahsis ve İptal işlemleri
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7) Cari işlemler hesabının açık vermesi durumunda bunu finanse etmek için hangi
hesaptan yararlanılır?
a) Tek Yanlı Transfer Hesabı
b) Sermeye Hesabı
c) Resmi Rezerv Hesabı
d) IMF Rezerv Hesabı
e) SDR Rezerv Hesabı

8) Merkez Bankasının döviz piyasasına yapmış olduğu müdahaleler sonucunda
ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde ortaya çıkan değişmelerin gösterildiği hesap
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Resmi Rezervler Hesabı
b) Sermaye Hesabı
c) Portföy Hesabı
d) Hükümet Transferleri Hesabı
e) Tek Yanlı Transfer Hesabı

9) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke paraları
karşısında değerinin düşürülmesidir?
a) Opsiyon
b) Future
c) Devalüasyon
d) Forward
e) Revalüasyon
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10) Dış ticaret hadlerinin azgelişmiş ülkeler aleyhine dönmesinin nedenlerini
açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hollanda Hastalığı Teoremi
b) Singer-Prebisch Tezi
c) Rybczynski Teoremi
d) Stolper-Samuelson Teoremi
e) Leontief Tezi

Cevaplar
1) c

2) e

3) d

4) e

5) e

6) c

7) b

8) a

9) c

10) b
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13. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU VE YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Yapısı
13.1.1. AET’de Gümrük Birliğinin Oluşturulması
13.1.2. AET’den Avrupa Ortak Pazarına Geçiş
13.1.3. Avrupa Birliği’nin Ortak Politikaları
13.1.4. AET’den Avrupa Birliğine Geçiş
13.1.5. Avrupa Birliği’nin Organları
13.1.5.1. Avrupa Parlamentosu
13.1.5.2. Avrupa Birliği Konseyi
13.1.5.3. Avrupa Komisyonu
13.1.5.4. Avrupa Birliği Adalet Divanı
13.1.6. AB’in Mali Kuruluşları ve Fonları
13.1.6.1. AB Bütçesi
13.1.6.2. Mali Fonlar
13.1.6.2.1. Avrupa Sosyal Fonu
13.1.6.2.2. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
13.1.6.2.3. Avrupa Kalkınma Fonu
13.1.6.2.4. Avrupa Parasal İş Birliği Fonu
13.1.6.2.5. Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu
13.1.6.2.6. Uyum Fonu
13.1.6.2.7. Avrupa Balıkçılık Fonu
13.1.6.2.8. Avrupa Yatırım Bankası
13.1.6.2.9. Avrupa Merkez Bankası
13.1.7.Avrupa Konseyi
13.1.8. Avrupa Birliğinin Genişlemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Avrupa Birliği nasıl kurulmuştur?
2) Avrupa Ekonomik
gerçekleşmiştir?

Topluluğu’ndan

Avrupa

Ortak

Pazarına

geçiş

nasıl

3) Avrupa Birliği’nin mali kuruluşları ve fonları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği’nin
kuruluşunu ve yapısını
ortaya koyabilmek.

Avrupa Birliği ile ilgili
bakınız: Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü dergisi

AB’in mali kuruluşları

AB’in mali kuruluşları ve
fonlarını açıklayabilmek.

AB’in mali kuruluşları ile
ilgili bakınız: Avrupa Birliği
Projelerini içeren raporlar

Avrupa Birliğinin genişleme
süreci

Avrupa Birliğinin genişleme
sürecini anlatmak.

Avrupa Birliğinin genişleme
süreci ile ilgili bakınız:
T.C.Avrupa Birliği
Bakanlığı kitapları
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Anahtar Kavramlar


Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu



Avrupa Birliği Konseyi



Avrupa Birliği Bütçesi



Avrupa Sosyal Fonu



Avrupa Yatırım Bankası
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Giriş
1951’de altı Avrupa ülkesinin (Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve
Hollanda) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran anlaşmayı imzalamaları ile Schuman
Planı hayata geçirilmiştir.
1957 yılında, altı üye ülkenin dışişleri bakanlarının Roma Antlaşması’nı imzalamaları
sonucu Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurulmuştur.
Avrupa Ekonomik Topluluğu, bugünkü AB’nin öncüsü niteliğindedir.
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13.1. Avrupa Birliği’nin Kuruluşu ve Yapısı
AB’nin temeli 1950’de, dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından
hazırlanan Schuman Planı ile atılmıştır.342
Avrupa’da birleşme yolundaki ilerlemelerin nedenleri aşağıda belirtildiği gibidir;
Avrupa kıtasının yüzyıllardır sürdürdüğü dünyanın merkezi olma özelliğini yitirmiş
olması,
Avrupa’daki savaşların bir daha ortaya çıkmasını engelleme düşüncesi.
Avrupa’nın birleşmesi ekonomik nedenlere dayanır. Avrupa’da işsizliğin önlenmesi,
az gelişmiş yörelerin kalkındırılması, ekonomik gelişmenin hızlandırılması, kısacası daha
yüksek yaşam düzeylerinin gerçekleştirilmesi başlıca amaçtır.
Avrupa’daki birleşmenin, tüm uluslararası ilişkilerde düzenli, dengeli ve istikrarlı
gelişmelere katkıda bulunması inancı söz konusudur.
1951’de altı Avrupa ülkesinin (Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve
Hollanda) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran anlaşmayı imzalamaları ile Schuman
Planı hayata geçirilmiştir.343
1957 yılında, altı üye ülkenin dışişleri bakanlarının Roma Antlaşması’nı imzalamaları
sonucu AET ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurulmuştur. AET, bugünkü AB’nin öncüsü
niteliğindedir.344

13.1.1. AET’de Gümrük Birliğinin Oluşturulması
GB’ye üye olan ülkeler, hem kendi aralarındaki ticarette gümrük tarifeleri ve kotaları
kaldırmakta, hem de birlik dışında kalan ülkelere karşı tek bir ortak tarife
uygulamaktadırlar.345
Roma Antlaşması’nda, iç gümrüklerin azar azar indirilerek 12 yıl sonra sıfıra
düşürülmesi öngörülüyordu. Tarifelerde en son indirim 1968’de yani öngörülen tarihten 18 ay
önce gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl, dışarıya karşı ortak gümrük tarifesi uygulamasına da
geçilmiştir. Ticaretin serbestleştirilmesi yalnızca tarifelerin değil kotaların da kaldırılmasını
gerektirdiğinden, AET sözleşmesi, her türlü kota uygulamasını yasaklamıştır. Roma
Antlaşmasının asıl amacı, iktisadi birliğe ulaşmaktır. Dolayısıyla GB olarak kurulan AET’yi
Kutlu, Eşkinat, a.g.e. s.302-303.
Cihan Dura, Hariye Atik, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yay., Ankara, 2007, s.41.
344
Nicholas Moussis, Avrupa Birliği Politikalarına Giriş Rehberi, Çeviren: Ahmet Fethi, MEGA Yay.,
İstanbul, 2004, s.18.
345
Ramazan Kılıç, “Uluslararası Ekonomik Entegrasyon”, Dünya Ekonomisinden Seçme Konular, Seçkin
Yay., Ankara, 2006, s.198-199.
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daha ileri aşamalara taşıma amacı güdülmüş, bu anlamda gelişmenin ikinci aşaması olarak da
Ortak Pazar anlayışı benimsenmiştir.346

13.1.2. AET’den Avrupa Ortak Pazarına Geçiş
Ortak Pazar, mal ve hizmet akımlarının yanında faktör akımlarının da
serbestleştirilmesi ile sağlanır. Ortak Pazarın kurulması sırasında yaşanan gelişmeler
şunlardır;347
İşçilerin serbest dolaşımı,
İş yeri açma ve hizmet sağlama hakkı,
Sermayenin serbest dolaşımı ve ödemelerin serbestleştirilmesidir.
AET, tam bir ortak pazar oluşturabilmek için 1993’de Tek Pazar uygulamasına
başlamıştır. Tek Pazar birlik düzeyinde malların, hizmetlerin, kişi ve sermayenin herhangi bir
engel olmadan serbest dolaşımının sağlanmasını ifade etmektedir. Tek Pazar hedefinin yasal
yönü ise 1987’nin ortalarında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile sağlanmıştır.
Bütünleşme faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik olarak Avrupa Tek Senedi, Roma
Antlaşması’nı kapsamlı biçimde tamamlamakta ve onu bazı yönlerden değiştirmektedir. AET,
Avrupa Tek Senedi vasıtasıyla ileri düzeyde ortak pazar durumuna gelmiştir.348

13.1.3. Avrupa Birliği’nin Ortak Politikaları
Roma Antlaşması, AET’nin belli alanlarda ortak politikalar izlemesini öngörmüştür.
İzlenilen bu ortak politikalar şunlardır;349
Ortak tarım politikaları,
Ortak rekabet politikaları,
Ortak ulaştırma politikası ve diğer ekonomik politikalar,
Sosyal politikalar.

13.1.4. AET’den Avrupa Birliği’ne Geçiş
AET, Maastricht Antlaşması ile ekonomik bütünleşmenin son aşamasına ve Roma
Anlaşması’nın temel hedefi olan ekonomik ve parasal birlik düzeyine gelmiştir. Resmi adı

Dura, Atik, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye…, s.43.
Kılıç, a.g.e. s.199.
348
Muzaffer Dartan, “Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri ve Gümrük Birliği”, Tüm Yönleriyle Türkiye-AB
İlişkileri, Editörler; Mustafa Aykaç, Zeki Parlak, Elif Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 145.
349
Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler…, s..256-258.
346
347
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AB Anlaşması olan Maastricht Antlaşması, 1992’de imzalanmış ve ertesi yıl yürürlüğe
girmiştir. Antlaşma, AB’nin bir tür anayasası niteliğindedir.350
Maastricht Antlaşması’nda kademeli olarak gerçekleştirileceği söylenen temel
hedefler şunlardır;351
Ekonomik ve parasal birlik,
Avrupa yurttaşlığı,
Ortak güvenlik ve dış politika,
Değişik alanlarda ortak programlar.

13.1.5. Avrupa Birliği’nin Organları
13.1.5.1. Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen organdır.
Parlamento üyeleri kendi ülkelerinin değil Birliğin çıkarlarını gözetir. Parlamentonun AB
kurumları üzerinde yetkisi vardır. Ayrıca bütçe ile ilgili görev ve yetkileri vardır.352
Avrupa Parlamentosu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir;353
Görüş Bildirme Yetkisi: Bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Parlamento’nun
görüşü alınmaktadır.
Yasama Yetkisi: Parlamento’ya bütçe konusunda, siyasi kontrol ve danışma
konularında yetkileri arttırılmıştır.
Bütçeye Yönelik Yetkiler: AB
Parlamento’nun önemli görevleri vardır.

bütçesinin

oluşturulması

ve

kabulünde

Atama Yetkisi: Parlamento’nun Komisyon başkanı ve üyeleri, Sayıştay üyeleri,
Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyeleri, Adalet Divanı ve Genel Mahkeme hâkim ve
savcılarını atama ve Ombudsman atamalarına yönelik birtakım yetkileri bulunmaktadır.
Gensoru Yetkisi: Parlamento güvensizlik oyuyla Komisyon’u görevinden
uzaklaştırma ve hatta üyelerinin tamamını istifaya zorlama yetkisini elinde bulundurmaktadır.
Komisyon’u İbra Yetkisi: Parlamento, AB Bakanlar Konseyi’nin önerisi üzerine
bütçenin uygulanması hususunda aklama yetkisine sahiptir.
350

Dartan, a.g.e. s.145.
Ali Bulaç, Avrupa Birliği ve Türkiye, Eylül Yayınları, İstanbul, 2001,s .26.
352
Dura, Atik, a.g.e. .217.
353
Didem Saygın, “Avrupa Parlamentosu: Kısıtlı Yetkiden Demokrasiye”, Başlangıçtan Günümüze Avrupa
Birliği Kurumları, Hayat Akademi, İstanbul, 2013, s.223-234
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13.1.5.2. Avrupa Birliği Konseyi
Birliğe üye ülkelerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşan organdır.
Konsey, AB içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organdır. Toplantılarda
görüşülüp karara bağlanacak konu doğrultusunda üye devletleri temsilen ilgili bakanlar
katılır. Konsey, birliğin karar organıdır. Bunun yanında, birlik adına üçüncü devletler ve
uluslararası örgütlerle anlaşma imzalama yetkisine sahiptir.354

13.1.5.3. Avrupa Komisyonu
Komisyonun merkezi Brüksel’dedir. Konseyin almış olduğu kararların yürütülmesinde
görev alır. Bu bağlamda birliğin bütçesini ve politikalarını uygulayan komisyon, AB
kurumları üzerinde idari denetim yapma yetkisine de sahiptir. Komisyonun üyeleri de kendi
ülkelerinin değil birliğin hak ve çıkarlarını gözetir. Ayrıca komisyon, AB hukukunu ihlal
ettiği iddiasıyla üye devletleri AB Adalet Divanı önünde dava edebilir.355

13.1.5.4. Avrupa Birliği Adalet Divanı
Birliğin yargı organıdır. AB hukukunun birlik içerisinde yorumlanmasını ve
uygulanmasını denetler. Lüksemburg’dadır.356

13.1.6. Avrupa Birliği’nin Mali Kuruluşları ve Fonları
13.1.6.1. Avrupa Birliği Bütçesi
Topluluğun bütçe gelirleri, üye ülkelerin yaptıkları katkılarla üçüncü ülke mallarından
alınan gümrük vergileri gibi kaynaklardan oluşur. AB bütçesinin kaynakları, üye devletler
tarafından AB adına toplanır. Bütçeyi oluşturan temel kaynaklar aşağıda belirtildiği gibidir;357
Geleneksel Kaynaklar: Temelde AB üyesi olmayan ülkelerden gelen ihraç mallarının
sağladığı gümrük gelirlerinden oluşmaktadır.
Katma Değer Vergisi (KDV) üzerinden edinilen gelir, üye devletin uyumlaştırılmış
KDV gelirlerinden sabit bir yüzdelik kesilmek suretiyle sağlanmaktadır.
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) üzerinden sağlanan gelir de her üye ülkenin
GSMH’sinden yine sabit bir yüzdelik (% 0,73) kesilerek elde edilmektedir. GSMH üzerinden
sağlanan gelir, en büyük gelir kaynağıdır ve dengeleyici bir kalem niteliği taşımaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara, 2007, s.1517.
355
Dura, Atik, a.g.e. s.209.
356
Moussis, Avrupa Birliği Politikalarına Giriş Rehberi…, s.63.
357
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği BütçesiFonları ve Türkiye’nin Tam Üyeliği, Ağustos 1998, Ankara, s.8-9.
354
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Bütçenin diğer gelir kalemleri AB personelinin maaşlarından alınan vergiler, AB
dışındaki ülkelerin belirli AB programlarına katkıları ve rekabet kurallarını ya da diğer
yasaları ihlal eden şirketlere kesilen cezalardır. Üye ülkelerden bütçeye gelir akışı, üye
ülkenin refah düzeyi ile orantılı tutulmaktadır. Üye devletlere fonların akışı ise birlik
tarafından tanımlanmış öncelikler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Daha az gelişmiş
ülkeler oransal olarak daha zengin üyelerden fazla fon alırlar. Üye ülkelerin çoğunun
yararlandığı fon miktarı, bütçeye aktardıkları miktarlardan daha fazla olmaktadır. Bununla
birlikte birlik seviyesinde ortak karar alınmayan politikalar da mevcuttur. Ulusal sosyal
güvenlik, emeklilik, sağlık ve eğitim sistemleri ulusal, bölgesel ya da yerel yönetimlerce
finanse edilirler. Faaliyetler en iyi şekilde yürütülebilecekleri seviyeden (ulusal, bölgesel ya
da yerel seviyede) idare edilirler.358

13.1.6.2. Mali Fonlar
13.1.6.2.1. Avrupa Sosyal Fonu
Avrupa Sosyal Fonu, topluluk içinde yeni iş olanaklarının yaratılması, mesleki eğitim
programlarının düzenlenmesi, işsizlik yardımı gibi amaçlara finansman sağlar. Avrupa Sosyal
Fonu, yapısal işsizlikle mücadele, çalışma koşullarında iyileştirme, işçilerin mesleki eğitimini
sağlama, yaşam standartlarını yükseltme ve işsizlere gelir sağlama amacıyla 1960 yılında
kurulmuştur.359
Avrupa Sosyal Fonu, sadece belirli bölgeler için değil, AB içindeki bütün bölgeler
içindir. İşsizliği azaltmaya yönelik yeni iş sahaları açmayı, mesleki eğitimi ve iş sahibi olma
konusunda danışmanlığı amaçlayan projeler, fon tarafından desteklenmektedir. Görev alanına
giren yerleşim birimlerinde personel istihdam eden, ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetler
yapan, yeni iş sahalarının açılmasında bizzat girişimci veya özel sektöre yol gösterici ve
kolaylık sağlayıcı kurumlar olan yerel yönetimler, sayılan amaçları sağlamaya yönelik
projeler için Avrupa Sosyal Fonu’ndan yardım alabilmektedir.360
Avrupa Sosyal Fonu bütçesi üye ülkeler, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon arasında
karara bağlanır. Yakınsama hedefi, bölgesel rekabetçilik ve istihdam hedefi kapsamında
Avrupa Sosyal Fonu fonlarınca desteklenebilecek konular aşağıda belirtildiği gibidir;361
Çalışanların, işletmelerin ve girişimcilerin ekonomik değişimlere uyum kapasitesini
arttırmak,

European Commıssıon, “Financial Programming and Budget”, (Çevrimi) http://ec.europa.eu/budget/explai
ned/budg_system/financing/fin_en.cfm.
359
Charvatova, Charvat, “The Importance and Use of European Structural Funds in the Czech Republic”,
Proceedıngs Of World Academy Of Scıence, Engıneerıng And Technology, Volume: 37, January 2009,
pp.465-466.
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Muhammet Kösecik, S.Yaman Koçak, “Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Yapısal Fonlar”, Kentsel
Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt II, Denizli, 2004, s.3.
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European Commission, “European Social Fund, How to Participate in ESF Actions ?”, (Çevrimiçi), http://ec.
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İş arayanlar ve çalışma hayatının dışında kalan kişilerin iş imkânlarına ulaşımının
kolaylaştırılması, özellikle uzun dönemli ve gençler arasındaki işsizlikle mücadele edilmesi.
Yaşlıların iş gücü piyasasına katılımının arttırılması,
Dezavantajlı kişilerin istihdam ve işgücü piyasasında, ayrımcılıkla mücadele yoluyla
sosyal entegrasyonunu sağlamak,
İnsan sermayesinin güçlendirilmesi ve
Sivil toplum örgütleri gibi uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki ilgili
paydaşlar arasındaki iletişim ağları sayesinde ortaklıkları teşvik ederek işgücü alanındaki
reformları yaygınlaştırmaktır.

13.1.6.2.2. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, toplulukta göreceli geri kalmış yörelerin
kalkındırılması ve yapısal uyum programlarının finansmanı için kredi verir. Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu, AB’de bölgesel politika kapsamındaki Yapısal Fonlar’ın en önemli
bölümüdür. Fon 1975 yılında ve bölgesel desteklemelerin birbirleriyle uyumlu şekilde
gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.362
Fon, kırsal ve kentsel bölgeler içinde en az gelişmiş bölgeleri, gerilemekte olan sanayi
bölgelerini, ada ya da dağlık bölgeler gibi coğrafi ya da doğal engelleri bulunan bölgeleri,
nüfus yoğunluğu düşük olan bölgeleri ve sınır bölgelerini destekleyerek bölgelerarası
gelişmişlik farklılıklarının kapatılmasına katkı sağlamaktadır. Avrupa Bölgesel Kalkınma
Fonu’nun finansman sağladığı temel alanlar aşağıda belirtildiği gibidir;363
Sürdürülebilir iş imkânları yaratılması için şirketlere, doğrudan yatırım yardımı,
Telekomünikasyon, çevre, enerji, ulaştırma, Araştırma-Geliştirme ve yenilikçiliğe
yönelik altyapılar,
Bölgesel ve yerel kalkınmayı destekleyecek ve yerleşim birimleri ve
bölgelerarasındaki işbirliğini güçlendirecek risk sermayesi fonları, yerel kalkınma fonları gibi
finansal araçlar ve
Teknik destek önlemleridir.
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, sanayi ve hizmetler sektöründe yeni iş alanları
yaratıcı veya mevcut iş olanaklarını koruyucu yatırımlar veya altyapı yatırımlarına hibe
niteliğinde yardımda bulunmaktadır. 2006 yılında kentsel alanlarda ekonomik, sosyal ve
çevresel sorunların çözülmesi, kırsal alanlar ve balıkçılık sektörüne dayalı alanlarda ekonomik
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çeşitliliğin arttırılması, en uzak bölgelerde çeşitli teşviklerin sağlanmasına ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır.364
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, 2007-2013 dönemi yakınsama hedefi kapsamında
ekonomik yapıların çeşitlendirilmesi ve modernizasyonu ile sürdürülebilir iş imkânları
sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki önceliklere odaklanmıştır;365
Araştırma ve teknoloji geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik, özellikle KOBİ’lerde
altyapı, Ar-Ge, teknoloji transferi, KOBİ-üniversite-araştırma kurumları arasındaki ilişkinin
güçlendirilmesi, mesleki ağların geliştirilmesi, kamu-özel sektör işbirliği, finansal
mühendislik araçları yoluyla KOBİ’lerin yatırım ve yenilikçilik fonlarına ulaşımının
kolaylaştırılması,
Bilgi toplumu,
Yerel kalkınma girişimleri ve diğer hedeflerin kapsamına girmeyen istihdam yaratma
faaliyetleri,
Çevre,
Risk önleme
Turizm,
Kültür yatırımları,
Ulaştırma yatırımları,
Enerji yatırımları,
Eğitim yatırımları ve
Sağlık ve sosyal altyapı yatırımlarıdır.
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, 2007-2013 dönemi bölgesel rekabetçilik ve istihdam
hedefi için ise aşağıda belirtilen alanları öncelikli olarak ele almıştır;366
Yenilikçilik ve bilgi ekonomisi: Verimli bölgesel yenilikçilik ekonomilerinin
güçlendirilmesi, kamu ve özel sektör arasında sistemli ilişkiler, yerel ihtiyaçlara yönelik
faaliyette bulunan üniversite ve teknoloji merkezleri ele alınan temel konulardır.

Mine Nur Bozdoğan, Bölgesel Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Vergi Özendirme Önlemlerinin
Türkiye Açısından İncelenmesi ve Etkinliğinin Analizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara, 2008,
s.44-66.
365
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Spanish Case, Springer Heidelberg, Germany, 2010, p.68.
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Çevre ve risk yönetimi ve
Genel ekonomik yarar doğrultusunda ulaşım ve telekomünikasyon hizmetlerine erişim
çerçevesinde ele alınan konulardır.
Bölgesel rekabetçilik ve istihdam hedefi, NUTS II düzeyinde ve Kişi Başına GSMH’si
AB-27 ortalamasının % 75’inden büyük olan bölgeler için söz konusudur. Uyum Hedefi
kapsamına girmeyen tüm bölgeleri içermekte ve bu bölgelerde rekabet edebilirliği ve istihdam
oranını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu hedef, ABKF ve ASF tarafından finanse
edilmektedir.367
Avrupa bölgesel işbirliği hedefi ise, birlik üyesi ülkelerle sınırları olan üçüncü ülkeler
arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlar. Bu hedef altındaki programlara, ABKF
tarafından ayrılan miktarın bir kısmı, birlik üyesi olmayan ama birliğe sınırları olan bölgeler
için kullanılabilmektedir. Avrupa bölgesel işbirliği hedefi altında Avrupa Bölgesel Kalkınma
Fonu’nun ele aldığı öncelikli konular ise aşağıda belirtildiği gibidir;368
Sınır ötesi ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerin sürdürülebilir bölgesel kalkınma
için ortak stratejiler yoluyla geliştirilmesi;
Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi: Denize kıyısı olan bölgelerde ikili işbirliğinin,
entegre bölgesel kalkınma faaliyetleri ve ağların finansmanı yoluyla geliştirilmesi ve
Bölgesel politikanın etkinliğinin arttırılmasıdır.

13.1.6.2.3. Avrupa Kalkınma Fonu
Roma Antlaşması’yla oluşturulan Kalkınma Fonu aracılığıyla Lame Sözleşmesi
çerçevesinde, toplulukla özel ekonomik ilişkileri bulunan Afrika, Karayipler, Pasifik
ülkelerine yardım yapılır.369

13.1.6.2.4. Avrupa Parasal İş Birliği Fonu
Parasal İş Birliği Fonu aracılığıyla dış ödeme güçlüğü içine düşen üyelere parasal
birliğe yardımcı olmak amacıyla kısa vadeli kredi sağlanır.370

13.1.6.2.5. Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu
1962 yılında kurulmuş olan Garanti ve Yönlendirme Fonundan, tarımsal destekleme
programlarının finansmanına yönelik kaynak sağlanır.371

Ayşenur Onur, “IPA ve Yapısal Fonlar”, Bütçe Dünyası, Cilt 3 Sayı 31 Kış, 2009, s.45-59, s.48.
Paul Kapteyn Joan George, The Law of the European Union and the European Communities: With
Reference, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2008, p.1015.
369
Nurettin Bilici, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (Genel Bilgiler, İktisadi ve Mali Konular,
Vergilendirme), Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s.77-80
370
Erol Kutlu, Avrupa Birliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.188.
367
368
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13.1.6.2.6. Uyum Fonu
Maastricht Antlaşması ile, İrlanda, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi GSMH’sı
topluluk ortalamasının %90’ından az olan ülkeleri desteklemek üzere, Uyum Fonu’nun
kurulması kararlaştırılmıştır. Fon ile bu ülkelerin çevre ve ulaşım altyapı ağlarının
geliştirilmesi hedeflenmiştir.372
Uyum Fonu, 1993 yılından bu yana üye ülkelere ekonomik ve sosyal eşitsizliklerini
gidermeleri için yardım sağlayan önemli yapısal araçlardandır.373
Uyum Fonu destekleri Yakınsama hedefi çerçevesinde verilebilmektedir. Fondan 2004
yılındaki büyük genişlemeden önce ağırlıklı olarak İspanya, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz
gibi 4 üye kullanmıştır. 2007-2013 dönemi için ise fondan yararlanabilecek ülkeler
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta,
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya’dır. İspanya da AB-15 kişi başına düşen
gayri safi milli gelir ortalamasının altında kaldığı için, aşamalı çıkış kapsamında destek
görebilecektir. Programlara sağlanacak destek oranı üye devlet ve Komisyon arasında karara
bağlanacaktır. Uyum Fonu’nun katkısı % 85’e kadar çıkabilecektir. Uyum Fonu tarafından
finansman sağlanabilecek faaliyet alanları aşağıda belirtildiği gibidir;374
Trans-Avrupa ulaştırma ağları ve
Çevre ve çevreye katkı sağlayacak enerji ve ulaştırma projeleri: Enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji kullanımı, Trans-Avrupa ulaştırma ağları dışında kalan demiryollarının,
nehir ve deniz taşımacılığının geliştirilmesi, çok modlu taşımacılık sistemleri, kara, hava ve
deniz trafiğinin kontrolü, kamu taşımacılığının güçlendirilmesidir.

13.1.6.2.7. Avrupa Balıkçılık Fonu
2007-2013 döneminde, Ortak Balıkçılık Politikası’nın uygulamasına yönelik tespit
edilen; ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflere mali destek sağlamak için 2007 yılında
uygulamaya giren yeni bir mali araçtır. Fon üye ülkelerdeki balıkçılık sektörünün
büyüklüğüne, çalışan kişi sayısına ve balıkçılık sektörünün ihtiyaçları oranında kaynak
aktarmaktadır.375

Ozan Diriöz, AB’nin Bölgesel Politikaları ve Türkiye,
http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/50/9.html.
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Bozdoğan, a.g.e. s.68-70.
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OECD, Governing Regional Development Policy The Use Of Performance Indicators, Corrigenda, 2009,
s.92.
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Charvatova, Charvat, a.g.e. p.466 ve Ergüder Can, Dilek Akdenizli Kocagül, Avrupa Birliği’nde Bölgesel
Politika’nın Gelişimi ve Yapısal Fonlar, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV Yayını,
Yorum Matbaası, Ankara, 2008, s.92-93.
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Çağrı Doğan, AB Balıkçılık Politikası ve Türkiye’nin Uyum Sürecindeki Durumu, İzmir Ticaret Odası
Yayını, 2011, s.4-5.
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13.1.6.2.8. Avrupa Yatırım Bankası
Statüsü, Roma Antlaşması’nda belirlenen Yatırım Bankası’nın merkezi
Lüksemburg’dadır. Bankanın amacı, topluluğun dengeli kalkınması doğrultusunda finansman
sağlamaktır. Avrupa Yatırım Bankası 1958’de kurulmuştur.376
Bankanın temel faaliyet alanları bölgesel kalkınma; ulaştırma, iletişim, çevre ve enerji
altyapıları; Avrupa sanayinin desteklenmesidir. Bankanın bölgesel etkisi olan faaliyetlere
giderek daha fazla iştirak ettiği görülmektedir. Bu amaçla, geri kalmış bölgelerin kalkınması,
ulusal fonlardan desteklenmeyen işletmelerin modernizasyonu ve yeni iş alanlarının
oluşturulması, üye ülkelerin tek başlarına finanse edemeyecekleri ve topluluk yararına olan
büyük altyapı projelerine uzun vadeli krediler sağlanmaktadır.377
Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası, KOBİ’ler tarafından yapılan küçük ve orta ölçekli
yatırımlara global kredi sağlamaktadır. 1990 yılından itibaren KOBİ’ler, sanayi ve hizmetler
sektörüne ayrılan fonların % 45’inden yararlanmışlardır.378

13.1.6.2.9. Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası, Maastricht Antlaşması ile kurulmuştur. Avrupa ekonomik ve
parasal birliğinin temel kuruluşudur. En önemli amacı, birlik içinde enflasyon ve işsizliği
önlemek olan Avrupa Merkez Bankası, topluluğun para politikasını yönetmekle de
görevlidir.379

13.1.7. Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyi, AB’den ayrı bir uluslararası örgüttür. AB Konseyi’nden farklı bir
yapıya sahiptir. Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı sebebiyle oluşan gerginlik ve çatışmanın
giderilmesi için kurulmuştur. Avrupa Konseyi’nin bugün Türkiye ile birlikte 47 üyesi
vardır.380

13.1.8. Avrupa Birliği’nin Genişlemesi
İngiltere, başlangıçta Avrupa Topluluğunun dışında kalmayı tercih ederek ve topluluğa
bir tepki olarak kendisi gibi topluluk dışında kalan ülkelerle birlikte 1960’da imzalanan
Stockholm Antlaşması’yla Avrupa Serbest Ticaret Bölgesini (EFTA) kurmuştur.
Topluluğun ilk üyeleri arasında İngiltere, Danimarka, Norveç, İrlanda, Portekiz ve
İzlanda yer almıştır. İngiltere, hızla gelişen topluluk piyasasının gerisinde kalmamak için
376

European Investment Bank, 1999 Annual Report, 42nd Annual Report of the European Investment Bank,
Europe Union, 2000, p.11.
377
Mustafa Ildırar, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın, Ankara, 2004, s.154-155.
378
MÜSİAD, Avrupa Birliği’nde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Destek Programları,
MÜSİAD Yayını: 3, İstanbul, 1999, s.9.
379
Dura, Atik, a.g.e. s.227.
380
Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara, 2007, s.15.
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Avrupa Topluluğu’na 1961’de tam üyelik başvurusu yapmıştır. İngiltere ile yakın ticari
ilişkileri bulunan diğer üç EFTA üyesi (Danimarka, Norveç, İrlanda) de onu izlemiştir.
İngiltere 1967’de bir kez daha tam üyelik başvurusu yapmıştır ve 1973’de İrlanda ve
Danimarka ile birlikte topluluğa girmiştir. Norveç de AET’ye katılmak için halk oylamasına
gitmiş ancak topluluğa katılma tasarısı reddedilmiştir.381
Genişleme sürecinde birliğe sonradan üye olan ülkeler aşağıda belirtildiği gibidir;382
1973’de İngiltere, İrlanda, Danimarka,
1981’de Yunanistan,
1986’da İspanya, Portekiz,
1994’de İsveç, Finlandiya, Avusturya,
1993 Kopenhag Zirvesi ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de katılımı ile birliğin
genişlemesine onay verilmiştir.
2004’de Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovak Cumhuriyeti;
2007’de Bulgaristan ve Romanya AB’ye tam üye olarak katılmıştır.

381

Dura, Atik, a.g.e. s.269-270.
Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler…, s.247-250.
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Uygulamalar
1) Avrupa Birliği’nin kuruluşu ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
2) Avrupa Birliği’nin mali kuruluşları ve fonları açıklanacaktır.
3) Avrupa Merkez Bankası ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Avrupa Birliği’nin kuruluşunu araştırınız.
2) Avrupa Birliği’nin mali kuruluşlarını ve fonlarını araştırınız.
3) Avrupa Merkez Bankası’nı araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde AB’nin temel hedeflerinin ekonomik ve parasal birlik, Avrupa yurttaşlığı,
ortak güvenlik ve dış politika, değişik alanlarda ortak programlar olduğunu öğendik.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa Birliği’nin temeli hangi tarihte ve hangi plan ile atılmıştır?
a) 1950-Schuman Planı
b) 1950-Viner Planı
c) 1970-Viner Planı
d) 1970-Meade Planı
e) 1970-Schuman Planı

2) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran ülkelerden
birisidir?
a) İngiltere
b) Belçika
c) Litvanya
d) Portekiz
e) Yunanistan

3) Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi tarihe kurulmuştur?
a) 1977
b) 1937
c) 1957
d) 1967
e) 1947
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4) Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir
a) Maastricht Antlaşması
b) Roma Antlaşması
c) Helsinki Antlaşması
d) Kopenhag Antlaşması
e) Ankara Antlaşması

5) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu hangi tarihe kurulmuştur?
a) 1937
b) 1977
c) 1947
d) 1967
e) 1957

6) İşçilerin serbest dolaşımı, iş yeri açma ve hizmet sağlama hakkı hangi entegrasyon
aşamasında gerçekleşmektedir?
a) Tercihli Ticaret Anlaşmaları
b) Serbest Ticaret Bölgesi
c) Ortak Pazar
d) Gümrük Birliği
e) Antrepo Bölgesi
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7) Avrupa Ekonomik Topluluğu, Tek Pazar uygulamasına hangi tarihte geçmiştir?
a) 1973
b) 1983
c) 1963
d) 1993
e) 1953

8) Resmi adı Avrupa Birliği Anlaşması olan Maastricht Antlaşması hangi tarihte
imzalanmıştır?
a) 1952
b) 1992
c) 1962
d) 1982
e) 1972

9) Yapısal işsizlikle mücadele, çalışma koşullarında iyileştirmek, işçilerin mesleki
eğitimini sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek ve işsizlere gelir sağlamak amacıyla
kurulan fon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avrupa Vergi Fonu
b) Avrupa İşlem Fonu
c) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
d) Avrupa Sosyal Fonu
e) Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu

283

10) Avrupa Yatırım Bankası hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1945
b) 1981
c) 1958
d) 1975
e) 2001

Cevaplar
1) a

2) b

3) c

4) b

5) e

6) c

7) d

8) b

9) d

10)c
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14. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
14.1.1. Ankara Antlaşması’nda Türkiye’nin Tam Üyeliği İçin Öngörülen
Aşamalar
14.1.1.1. Hazırlık Dönemi
14.1.1.2. Geçiş Dönemi
14.1.1.3. Son Dönem
14.1.2. Türkiye-AB Gümrük Birliği
14.1.3. Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinin Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri nasıl başlamıştır?
2) Ankara Antlaşması’nda Türkiye’nin tam üyeliği için öngörülen aşamalar nelerdir?
3) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci nasıl değerlendirilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkileri konusunda bilgi
sahibi olmak.

Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkileri ile ilgili
bakınız:Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü kitapları

Türkiye-AB Gümrük Birliği

Türkiye-AB Gümrük
Birliği’ni açıklayabilmek.

Türkiye-AB Gümrük Birliği
ile ilgili bakınız:Dışişleri
Bakanlığı Türkiye-AB
İlişkileri içerikli kitaplar

Avrupa Birliği’ne Katılım
Süreci

Avrupa Birliği’ne Katılım
Süreci ile ilgili bakınız:
Avrupa Birliği’ne Katılım
Türkiye’nin Avrupa Birliği
Sürecini değerlendirebilmek.
üyelik sürecini içeren
makaleler

Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkileri
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Anahtar Kavramlar
 Ankara Antlaşması
 Hazırlık dönemi
 Geçiş dönemi
 Son dönem
 Gümrük Birliği

289

Giriş
Avrupa Topluluğu’nun hızlı bir şekilde büyümesi Türkiye’nin dikkatinden kaçmamış
ve Türkiye 1959’da Topluluğa ortaklık başvurusu yapmıştır. Bu gelişim çizgisi içerisinde
Türkiye’yi daha ilk kuruluş yıllarından itibaren AET ile ilişki kurmaya iten etkenlerin başında
politik nedenler yer almıştır.
Bu durum, Türkiye’nin Batı dünyası içerisindeki konumunu geliştirme açısından
önemlidir. Dünya sisteminde ortaya çıkan büyük değişikliklere bağlı olarak Türkiye politik ve
ekonomik sisteminde önemli değişiklikler yapma zorunluluğu duymuştur.
1960’lara kadar geçen süre içerisinde, Avrupa kıtasında veya bu bölgeyi merkez alarak
Avrupa’nın bütünleşmesi amacına dönük olarak kurulan önemli kuruluşlardan Avrupa
Konseyine, OECD’ye ve NATO’ya üye olmuştur. Türkiye’nin özellikle Avrupa Konseyi’ne
üye olmasında 1950’de yaşanan Kore Savaşı’nda BM kararına uyarak aktif biçimde yer
almasının büyük payı olmuştur. Aynı neden 1952’de Türkiye’nin NATO’ya girişinde de etkili
olmuştur.
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14.1. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Soğuk savaş sonrası dönemde Avrupa Topluluğu’nun on yıllık bir süreç içinde hızlı
bir şekilde büyümesi Türkiye’nin dikkatinden kaçmamış ve dönemin hükümeti 1959’da
Topluluğa ortaklık başvurusu yapmıştır. Bu gelişim çizgisi içerisinde Türkiye’yi daha ilk
kuruluş yıllarından itibaren AET ile ilişki kurmaya iten etkenlerin başında politik nedenler yer
almıştır. Bu durum, Türkiye’nin Batı dünyası içerisindeki konumunu geliştirme açısından
önemlidir. Dünya sisteminde ortaya çıkan büyük değişikliklere bağlı olarak Türkiye politik ve
ekonomik sisteminde önemli değişiklikler yapma zorunluluğu duymuştur. 1960’lara kadar
geçen süre içerisinde, Avrupa kıtasında veya bu bölgeyi merkez alarak Avrupa’nın
bütünleşmesi amacına dönük olarak kurulan önemli kuruluşlardan Avrupa Konseyine,
OECD’ye ve NATO’ya üye olmuştur. Türkiye’nin özellikle Avrupa Konseyi’ne üye
olmasında 1950’de yaşanan Kore Savaşı’nda BM kararına uyarak aktif biçimde yer almasının
büyük payı olmuştur. Aynı neden 1952’de Türkiye’nin NATO’ya girişinde de etkili
olmuştur.383
Türkiye’nin AB’ye girme kararlılığında, o dönemde Yunanistan’ın hamleleri etkili
olmuştur, ancak AET’nin yeni kurulmuş bir birlik olarak çok başarılı olması daha büyük rol
oynamıştır. Bu dönemde Türkiye için AB, milli refah düzeyini arttırma ve içsel krizlerden
kurtulma aracı olarak görülmüştür. Çünkü Roma Antlaşmasının 1958 yılında uygulamaya
konulmasının ardından geçen 10 yıl içinde Topluluk iç ticareti, her yıl büyük bir oranda artış
göstermiştir.384
Roma Anlaşması’nın imzalanmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959’da Türkiye,
ortaklık antlaşmasını imzalamak için AET’ye başvurmuştur.385
1960 tarihine kadar devam eden görüşmeler sonunda, şu hususlarda anlaşmaya
varılmıştır;386
Ortaklık ilişkisi, GB ilkesine dayalı olacaktır.
Türkiye, AET organlarında temsil edilecektir.
Türkiye, AET’ye karşı gümrüklerini 12 ve 24 yıllık sürelerde sıfırlayacaktır.
Kayıplarını karşılamak amacı ile Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yardım yapılacaktır.
Nihai hedef topluluğa tam üyeliktir.

Fethi Aytaç, “Avrupa Konseyi ve Mahalli İdareler”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 384, Eylül 1989, s.9.
Esra Çayhan, Dünden Bugüne Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Boyut Yayınları, İstanbul, 1997, s.61.
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Mustafa Hatipler, “Türkiye- AB Gümrük Birliği Antlaşması ve Antlaşmanın Türkiye Ekonomisine Etkileri,
Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 29 Mart, Nisan, Kırgızistan, 2012, s.3.
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Suavi Kemal Yazgaç, Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, s.65.
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1963’de Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma, Türkiye ile AET arasında
ortak üyelik statüsü kuran ve gelecekte de Türkiye’nin AET’ye tam üyeliğini öngören
antlaşmadır. Türkiye’nin AET’ye katılmaya karar vermesinde etkili olan nedenler aşağıda
belirtildiği gibidir;387
İhracatın arttırılmak istenmesi
Sanayileşmeyi hızlandırma
Yunanistan’ın topluluğa girip Türkiye’nin dışarda kalması durumunda, Batı Avrupa
pazarını kaybetme korkusu,
İleride kurulacak AB’nin dışında kalmama isteğidir.

14.1.1. Ankara Antlaşması’nda Türkiye’nin Tam Üyeliği İçin
Öngörülen Aşamalar
1963 Ankara Antlaşması’na göre bu aşamalar hazırlık, geçiş ve son dönem olmak
üzere üç aşamadan oluşur.

14.1.1.1. Hazırlık Dönemi
Türkiye ile AET arasında kurulan ortak üyelikten önceki dönemdir. Bu dönemde AET,
Türkiye’den ithal ettiği bazı tarımsal ürünlerden aldığı gümrük tarifesinden ödün vermiş,
Avrupa da Yatırım Bankası aracılığıyla Türkiye’ye mali yardımlarda bulunmuştur.388

14.1.1.2. Geçiş Dönemi
Türkiye ile AET arasındaki hazırlık döneminden sonraki ve GB’den önceki dönemdir.
1970 ile 1996 arasındaki dönemi kapsar. 1970’de Katma Protokol imzalanmıştır. Protokolün
yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içerisinde, antlaşmanın ticari hükümlerini
uygulayabilmek için geçici antlaşma imzalanmıştır. Geçiş döneminin temel amacı, Türkiye ile
AET arasında sanayi mallarını kapsayan bir GB kurmaktır. Geçiş dönemini düzenleyen
Katma Protokol’ün ticari hükümleri, 1971’de geçici antlaşma ile uygulanmaya başlamıştır. Bu
tarihte topluluk tekstil, tarıma dayalı gıda maddeleri ve bazı petrol ürünleri dışında
Türkiye’den ithal ettiği sanayi malları üzerindeki gümrük tarifesini ve diğer kısıtlamaları
kaldırmıştır.389
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Nüvit Oktay, Dış Ticarete Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1624, Açıköğretim Fakültesi Yaın No: 848,
Eskişehir, 2005, s.246.
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Planlandığı gibi gelişen ilişkiler, 1973’den sonra bozulmaya başlamış ve 1977
ortalarında donma noktasına gelmiştir. Anlaşmazlık sebeplerinden bazıları aşağıda belirtildiği
gibidir;390
Topluluğun, bazı Akdeniz ülkelerine ileri derecede ödünler verirken bu ödünleri
Türkiye’ye vermemesi,
Katma Protokol’de, topluluk ülkelerindeki işçilere serbest dolaşım hakkı verilmiş
olmasına rağmen işsizlik gerekçesiyle Türk işçilerine bu hakkın kullandırılmaması,
Topluluğun, Türkiye’ye tekstil ve demir-çelik alanlarında kota uygulaması ve antidamping soruşturması açmasıdır.
1980’lerin başlarında Türkiye, mevcut ilişkileri yeniden düzene sokmak için
topluluğa başvurmuş ancak başvuru, askeri rejim ve insan hakları ihlali gerekçesiyle
reddedilmiştir.391

14.1.1.3. Son Dönem
1990’ların başından itibaren Türkiye- AB ilişkileri tekrar canlanmaya başlamıştır.
1995 tarihli ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye ile AT arasında, sanayi
ürünlerini konu alan bir GB’nin tam olarak kurulması aşamasına gelinmiştir. Bu karar ile
1996’dan itibaren Türkiye ile AT arasında GB işlemeye başlamıştır. Aslında AB’ye tam üye
olunduktan sonra girilen GB ilişkisinde, Türkiye’ye özel bir değişiklik yapılmış ve Türkiye
için önce GB sonra da AB’ye tam üyelik amaçlanmıştır. Türkiye her defasında AB’ye üye
olacak ülkeler arasında gösterilmiştir. 1997’de düzenlenen Lüksemburg Zirvesi’nde
Türkiye’nin tam üyeliğe ehliyeti bir kez daha teyit edilmiştir. 1998’de Türkiye’nin konumu
üye adayı statüsüne getirilmiştir. 1999 Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye oybirliği ile AB’ye aday
ülke olarak kabul ve ilan edilerek diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı belirtilmiştir
Geçiş döneminin tamamlanması ve GB’nin oluşturulması ile Türkiye’nin AB’ye girmesi
planlanmıştır.392

14.1.2. Türkiye-AB Gümrük Birliği
Türkiye ve AB arasında oluşturulan GB, 1996’da resmen uygulamaya girmiştir.
Türkiye, bu tarihten itibaren AB’ye karşı sanayi malları ithalatı üzerindeki tarifeleri sıfıra
düşürmüş; üçüncü dünya ülkelerine karşı da topluluğun ortak gümrük tarifesini uygulamaya
başlamıştır.393
2002 tarihinde özellikle aday ülkeler için önemli kriterler belirleyen en önemli AB
Zirvesi Kopenhag’da gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum
İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türkiye ve Avrupa Birliği III Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya
Türkiye’nin Yaklaşımı, Ümit Yayıncılık, Ankara 2000. s. 101.
391
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392
Suavi Kemal Yazgaç, Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, s.72.
393
İ. Reşat Özkan, Dış Politika-Dış Karının Dış Mandalı, Çınar Yayınları, İstanbul 1996, s. 198.
390

294

yönünde 2002 yılı içinde kaydettiği ilerlemelerin olumlu karşılandığı belirtilmiş, ancak siyasi
kriterlere uyum bakımından uygulamanın da önem taşıdığı vurgulanmıştır. Zirvede, 2004’de
toplanacak Zirvenin yapacağı değerlendirmeler sonucu Türkiye’nin Kopenhag siyasi
kriterlerini yerine getirdiği yönünde bir karar alması hâlinde, tam üyelik müzakerelerinin
hemen başlatılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, Kopenhag Zirvesinde, Türkiye için Katılım
Ortaklığı Belgesinin gözden geçirilmesi ve Türkiye’ye sağlanacak mali yardımın arttırılması
yönündeki yaklaşım kabul edilerek Türkiye için yeni bir Katılım Ortaklığı Belgesi
hazırlamaya davet edilmiştir. Bu doğrultuda, hazırlanan yeni belge 2003 tarihinde AB
Konseyi tarafından kabul edilmiştir.394

14.1.3. Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinin Ekonomik Açıdan
Değerlendirilmesi ve Türkiye AB Dış Ticaret Hacmindeki Gelişmeler
Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi AB Konseyi tarafından ilk olarak 2001 yılında
kabul edilmiştir. Amacı Türkiye’nin katılım kriterlerini karşılama çabalarına yardımcı olmak
olan bu belgenin benzerleri, daha sonraki yıllarda da yayınlanmıştır. AB Komisyonu katılım
ortaklığının önceliklerini, aday ülkenin gelecek birkaç yıl içerisinde bu öncelikleri
tamamlamasının beklenmesi temelinde seçmiştir. Bir-iki yıl içinde gerçekleştirilmesi
beklenen kısa vadeli öncelikler ile üç-dört yıl içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen orta
vadeli öncelikler arasında bir ayrıma gidilmiştir. Türkiye sürekli bu gözden geçirilmiş katılım
ortaklığında tanımlanan öncelikleri gerçekleştirmeye çaba harcamıştır. Genelde bu alanda
bazı ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, öngörülen görevlerin tamamlanması için önemli
ölçüde daha fazla çaba gösterilmesi gerekmiştir. AB Komisyonu Türkiye’nin AB’ye katılım
sürecini değerlendirirken daha çok güçlendirilmiş siyasi kriterlere ilişkin öncelikler üzerinde
durmaktadır. Çoğu zaman sınırlı ilerleme kaydedilen alanlar sayılmakta ve ardından
uygulamalardaki sıkıntılar dile getirilerek siyasi reformların daha da genişletilmesi gerektiği
tavsiye edilmektedir. AB’nin özellikle Katılım Ortaklığı Belgelerini ve İlerleme Raporlarını
kullanarak yaptığı Türkiye değerlendirmelerinde, katılım sürecine yönelik ortak hususlar şu
şekilde belirtilmektedir;395
Ekonomik kriterlerle ilgili öncelikler bakımından, kısa vadeli öncelikler kısmen
karşılanmıştır. Mevcut enflasyon karşıtı program etkin bir şekilde uygulanmaya devam
edilirken mali sektördeki reformlar da sürdürülmüştür. Doğrudan yabancı yatırımları mümkün
kılacak yasal çerçeve iyileşmiştir. Ancak, özelleştirme konusunda daha fazla çalışma gerekli
görülmektedir. Kayıt dışı ekonomiyi hedef alan çabalara başlanmış ve tarım sektöründeki
reformlar sürdürülmüştür. Balıkçılık alanında kayda değer bir gelişme meydana gelmemiştir.
Önceki Katılım Ortaklığı Belgelerinde belirtilen orta vadeli öncelikler bakımından
Türkiye ekonomik kriterler kapsamındaki bazı konuları ele almaya devam etmiştir. Özellikle
enflasyonu belirgin bir şekilde azaltmaya imkân tanıyan yapısal reformları uygulamayı

DPT; Türkiye’nin Üyeliğinin AB’ye Muhtemel Etkileri, DPT Yayınları, Ankara, 2004, s.2.
M. Akif Özer, “Avrupa Birliğine Tam Üyelik Yolunda Türkiye”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 69, Nisan-Haziran
2008, s.63-67.
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sürdürmüştür. Bununla birlikte, 2003 yılında belirlenen öncelikler
karşılanmamıştır ve çabanın sürdürülmesi gereklilik arz etmektedir.

tam

olarak

Üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği ile ilgili öncelikler bakımından bir
kısım fasılda kısa vadeli önceliklerin karşılanması konusunda ilerleme kaydedilmiştir.
Malların serbest dolaşımını tamamlamak için yapılan yasal çalışmalarda ilerleme sağlanmış,
ancak henüz bitirilmemiştir.
2004 yılındaki Brüksel Zirvesi’nde alınan kararlar çerçevesinde Türkiye-AB tam
üyelik görüşmeleri 2005’de başlamıştır.

Kalkınma Bakanlığı Temel Ekonomik Göstergelere göre, Türkiye’nin son yıllarda AB
ülkelerinden (28 üye) yaptığı ithalat, 2010 yılında 72,3 milyar ABD $ ı iken, 2016 yılında
77,5 milyar $, 2017 yılında ise 85,2 milyar $ olmuştur.
Türkiye’nin son yıllarda AB ülkelerine (28 üye) yaptığı ihracat ise, 2010 yılında 52,9
milyar ABD $ ı iken, 2016 yılında 68,3 milyar $, 2017 yılında ise 73,9 milyar $ a
yükselmiştir..
Türkiye’nin toplam ithalatında AB’nin payı 2010 yılında % 39, 2016 yılında % 39,
2017 yılında ise % 42,9 olmuştur.
Türkiye’nin toplam ihracatında ise AB’nin payı 2010 yılında % 46,5, 2016 yılında %
48, 2017 yılında ise % 47,1 olmuştur.
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Uygulamalar
1) Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
2) Ankara Antlaşması’nda Türkiye’nin tam üyeliği için öngörülen aşamalar ayrıntılı
olarak açıklanacaktır.
3) Avrupa Birliği’ne katılım süreci açıklanacaktır.

297

Uygulama Soruları
1) Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini araştırınız.
2) Ankara Antlaşması’nda Türkiye’nin tam üyeliği için öngörülen aşamalar nelerdir,
araştırınız.
3) Avrupa Birliği’ne katılım sürecini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’nin AET’ye katılmaya karar vermesinde etkili olan nedenleri
öğrendik. Bu nedenler ihracatın arttırılmak istenmesi, sanayileşmeyi hızlandırma, Batı Avrupa
pazarını kaybetme korkusu, AB’nin dışında kalmama isteğidir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında yapılan Ankara Antlaşması hangi
tarihte imzalanmıştır?
a) 1963
b) 1933
c) 1958
d) 1943
e) 1972

2) Ankara Anlaşması’nda tam üyelik için öngörülen ilk aşama aşağıdakilerden
hangileridir?
a) Giriş dönemi
b) Başlangıç dönemi
c) Hazırlık dönemi
d) Geçiş dönemi
e) Birlik dönemi

3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında
oluşturulan, hazırlık döneminden sonraki ve Gümrük Birliği’nden önceki dönemdir?
a) Giriş dönemi
b) Son dönem
c) Birlik dönemi
d) Geçiş dönemi
e) Başlangıç dönemi

4) Hangisi Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında düzenlenen geçiş
dönemini kuran antlaşmadır?
300

a) Kennedy Protokolü
b) Uruguay Protokolü
c) Tokyo Protokolü
d) Katma Protokol
e) Cenevre Protokolü

5) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında düzenlenen Gümrük Birliği hangi tarihte
uygulamaya girmiştir?
a) 1966
b) 1996
c) 1986
d) 1946
e) 1976

6) Türkiye-AB tam üyelik görüşmeleri hangi tarihte başlamıştır?
a) 1953
b) 1942
c) 2005
d) 1965
e) 1973
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7) Türkiye’nin AB’ye karşı sanayi malları ithalatı üzerindeki tarifeleri sıfıra
düşürmesi; üçüncü dünya ülkelerine karşı da topluluğun ortak gümrük tarifesini uygulamaya
başlaması hangi antlaşmadan sonra meydana gelmiştir?
a) Ticaret Antlaşması
b) Cenevre Antlaşması
c) Gümrük Birliği
d) Serbest Bölge Antlaşması
e) Uruguay Antlaşması

8) Aşağıdaki zirvelerden hangisinde Türkiye oybirliği ile Avrupa Birliği’ne aday ülke
olarak kabul ve ilan edilmiş, ayrıca Türkiye’nin diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı
belirtilmiştir?
a) Helsinki Zirvesi
b) Tokyo Zirvesi
c) Uruguay Zirvesi
d) Kennedy Zirvesi
e) Cenevre Zirvesi

9) Türkiye’nin NATO’ya üye olma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1932
b) 1945
c) 1961
d) 1952
e) 1970
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10) Ankara Anlaşması’nda tam üyelik için öngörülen aşamalar aşağıdakilerden
hangileridir?
a) Giriş-Geçiş-Tamamlama
b) Giriş-Geçiş-Üyelik
c) Hazırlık-Geçiş-Son
d) Hazırlık-Aşamalı Süreç-Üyelik
e) Aşamalı Süreç-Geçiş-Tamamlama

Cevaplar
1) a

2) c

3) d

4) d

5) b

6) c

7) c

8) a

9) d

10) c
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