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ÖNSÖZ
Değerli öğrenciler,
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat Lisans Programı’ndaki
“Güncel Ekonomik Sorunlar”, küresel ve ulusal düzeydeki makroekonomik sorun ve konuları
ayrıntılı bir şekilde ele alan, analiz eden ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri getiren bir derstir.
Şu an elinizde bulunan ders kitabı, siz sevgili öğrencilerimizin “Güncel Ekonomik Sorunlar” dersi
için yararlanmanız üzere hazırlanmıştır.
Küreselleşen dünya ekonomisinde ulusal ekonomiler; ithalat ve ihracat, finansal piyasalar ve
işgücü hareketliliği yoluyla birbirlerine bağlı hale gelmişlerdir. Bir ülke ekonomisindeki değişiklik,
teknolojik ilerlemeler, uluslararası arenada faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artması, tüketim
eğiliminin yükselmesi, ticaretin serbestleşmesi gibi faktörlerle tüm dünya piyasalarını zincirleme
olarak hızlı bir şekilde etkisi altına almaktadır. Bu etki olumlu olabildiği gibi olumsuz da
olabilmektedir.
“Güncel Ekonomik Sorunlar” ders kitabı öncelikle günümüzün en önemli konuları arasında
yer alan küreselleşme kavramına vurgu yaparak, dünya ekonomisi, ticaretin serbestleşmesi,
ekonomik krizler ve nihai olarak Türkiye Ekonomisindeki gelişmeleri ele almaktadır. Bu ders
kitabıyla küresel ve ulusal ekonomik sorunları kavrama, ulusal ekonomik sorunlara bütüncül
bir bakış açısıyla yaklaşabilme becerisini kazanmanız amaçlanmaktadır. Kitabın birinci
bölümünde küreselleşme kavramı, tarihi gelişimi ve küreselleşmeyi etkileyen faktörler yer
almakta, ikinci bölüm ise küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar ile küreselleşmenin olumlu ve
olumsuz etkileriyle devam etmektedir. Üçüncü bölümde Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi,
gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmaları ele alınmakta, dördüncü bölümde bazı uluslararası
ekonomik entegrasyonlara yer verilmekte, beşinci bölümde finansal krizler, krizlerin teorik
çerçevesi ele alınmakta ve 1990’lı yıllarda yaşanan finansal krizler, finansal kriz modelleri
çerçevesinde incelenmektedir. Altıncı bölümde 2008 yılında ABD’de başlayarak diğer ülkeleri
de hızla etkisi altına alan Mortgage Krizi nedensel bir yaklaşımla ele alınmakta ve ardından
Mortgage Piyasaları ve kredilerinin özelliklerine yer verilmektedir. Kitabın yedinci
bölümünde Avrupa Birliği ve sekizinci bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele
alınmaktadır. Dokuzuncu bölümde yeni ekonomi ve bilişim sektörü, bilgi toplumu ve bilişim
sektörünün oluşması, sektörün analizi, bilişim teknolojileri ve Türkiye’de sektörün ekonomiye
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katkıları değerlendirilmiştir. Onuncu bölümde dış borçlar ve Türkiye Ekonomisi’nde dış
borçların gelişimi, nedenleri, çeşitleri, etkileri gibi konulara yer verilmiş, on birinci bölümde
ise enerji sektörü ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Nihai olarak kitabın 12., 13. ve 14.
bölümlerinde Türkiye Ekonomisi’ne geniş olarak yer verilmiş olup, on ikinci bölümde
Türkiye’de tarım sektörünün gelişimi, on üçüncü bölümde Türkiye’de sanayi sektöründeki
gelişmeler değerlendirilmiştir. Kitap, on dördüncü bölümde Türkiye’de hizmetler sektörünün
gelişimi ve 2000’li yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin makro ekonomik performansının
değerlendirilmesiyle son bulmaktadır.
Bu kitap, küresel ve ulusal düzeydeki ekonomik gelişmeleri idrak ve analiz etmenize
yardımcı olacak temel bir kaynak niteliği taşımaktadır. Günümüzün küreselleşen ekonomisinde
yaşanan hızlı değişim ve gelişmeleri kavrayabilmek açısından bu kitapta sunulan bilgiler siz değerli
öğrencilerimize bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamıştır. Düşünme çerçevenizi
geliştirebilmek için konuları okuduktan sonra, bölüm sonlarındaki soruları yanıtlayarak kendinizi
ölçmenizi ve devamlı bir şekilde çalıştığınız bölümleri tekrar etmenizi öneririz. Kitabın sizlere
yararlı olmasını temenni eder, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul, 2019
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KISALTMALAR
AB

: Avrupa Birliği

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

AET

: Avrupa Ekonomik Topluluğu

AKÇT

: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

APEC

: Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği

ASEAN

: Güney Doğu Asya Ülkeleri Topluluğu

BIS

: Uluslararası Ödemeler Bankası

BDT

: Bağımsız Devletler Topluluğu

BT

: Bilişim Teknolojileri

CAGR

: Compound Annual Growth Rate

CPU

: Central Processing Unit

COMESA

: Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı

CO2

: Karbondioksit

DESİYAB

:Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası

DM

: Alman Markı

DPT

: Devlet Planlama Teşkilatı

DTÖ

: Dünya Ticaret Örgütü

ECO

: Ekonomik İşbirliği Örgütü

EFTA

: Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi

EİT

: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

EPDK

: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

ETKB

: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ERM

: Avrupa Para Sistemi

GATS

: Hizmet Ticareti Genel Anlaşması

GATT

: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması

GB

: Gümrük Birliği

GSMH

: Gayri Safi Milli Hâsıla

GSYİH

: Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla

IEA

:Uluslararası Enerji Ajansı

IRENA

: Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı

IBRD

: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

IMF

: Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)
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ITO

: Uluslararası Ticaret Örgütü

KBGSYH

: Kişibaşı Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla

KDV

: Katma Değer Vergisi

KEİ

: Karadeniz Ekonomik İşbirliği

KİT

: Kamu İktisadi Teşebbüsleri

kWh

: Kilowatt saat

KOB

: Katılım Ortaklığı Belgesi

KOBİ

: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

LPG

: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı

MERCUSOR : Güney Ortak Pazarı
MW

: Megawatt

MTEP

: Milyon Ton Eşdeğer Petrol

NAFTA

: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması

NATO

: Kuzey Atlantik Paktı (North Atlantic Treaty Organization)

NOx

: Nitrojen oksitler

OECD

:Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (Organisation for Economic
Cooperation and Development)

OEEC

: Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü

OPEC

:Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (Organization of Petroleum Exporting
Countries)

RAM

: Random Access Memory

SOx

: Kükürt oksitler

SSCB

: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

$

: Amerikan Doları

SDR

: Özel Çekme Hakları

TCMB

: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

TEP

: Ton Eşdeğer Petrol

TL

: Türk Lirası

TUİK

: Türkiye İstatistik Kurumu
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1. KÜRESELLEŞME

11

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Küreselleşme Kavramı ve Kapsamı
1.2. Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi
1.3. Küreselleşmeyi Ortaya Çıkartan Faktörler
1.3.1.Teknolojik Faktörler
1.3.2. Politik ya da Siyasi Faktörler
1.3.3. Ekonomik Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Küreselleşme kavramı ne ifade etmektedir? Kapsamını açıklayınız.
2.Küreselleşme nasıl gelişmeye başlamıştır?
3.Küreselleşmeyi ortaya çıkartan faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
ortaya Küreselleşme
kavramını
Küreselleşme Kavramı Ve Küreselleşmenin
çıkışını ve tarihsel gelişim irdelemek
Ortaya Çıkışı
sürecini kavrayabilmek.
Konu

Kazanım

Küreselleşmenin
Bilimine Etkisi

bilimi
ve
İktisat İktisatçıların küreselleşme İktisat
kavramından yola çıkarak küreselleşme arasında ilişki
iktisat bilimine bakışlarını kurmak ve tartışmak
saptayabilmek

Küreselleşmenin
Gelişimi

tarihsel Küreselleşmenin
tarihsel
Tarihsel Küreselleşmenin
gelişimini detaylı olarak gelişimini araştırmak
ortaya koyabilmek.

Küreselleşmeyi
Ortaya Küreselleşmeyi
çıkaran
Çıkaran Faktörler
açıklayabilmek.

ortaya Küreselleşmeyi
faktörleri çıkaran faktörleri
etmek

ortaya
analiz
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Anahtar Kavramlar
• Küreselleşme
• İktisat Bilimi
• Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi
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Giriş
Bu bölümde küreselleşme kavramı ve kapsamı, küreselleşmenin tarihsel gelişimi ve
küreselleşmeyi ortaya çıkartan faktörler üzerinde durulmuştur. Küreselleşme kavramının çok
boyutluluğu, kavramı açıklayan tanımların tek bir anlam içeren çerçevede uzlaşılmasını da
zorlaştırmıştır. 1970’li yıllardan sonra ekonomik yapıdaki değişimlerin sonucunda; dış
ticaretin, sermaye hareketlerinin ve işgücünün dolaşımında yaşanan gelişmelerle birlikte, çok
uluslu şirketlerin sayısının da artması yeni ekonomik düzende küreselleşme sürecini
hızlandırmıştır.
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1.1. Küreselleşme Kavramı ve Kapsamı
Küreselleşme

ya

da

yabancı

terminolojide

karşılığı

olan

“Globalleşme

(Globalization)” sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olmak üzere birçok alanı
kapsamasından dolayı çok boyutlu bir kavramdır. Küreselleşme kavramının bu çok
boyutluluğu, kavramın açıklamasına yönelik olarak yapılan tanımların tek bir anlam birliği
etrafında uzlaşılmasını da zorlaştırmaktadır.
Küreselleşme kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda dile getirilmeye başlanmasına
rağmen özellikle 1980’li yıllardan itibaren dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Kavram ilk olarak Harvard, Stanford ve Colombia gibi Amerikan işletme okullarında
kullanılmış ve bu çevrelerden yetişmiş bazı iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Daha
sonraki yıllarda ise, çeşitli kurum ve kuruluşların yayınlarında sıkça kullanılmaya başlanarak 1
günümüze kadar gelmiştir.
Küreselleşme kavramı küresel kelime kökünden türetilmiş olup kökü itibariyle en
genel anlamıyla bütün dünyayı kapsayan anlamına gelmektedir 2. Bu genel anlamının yanında
ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen hemen yeryüzünün her alanındaki
değişimi ifade etmek için kullanılan küreselleşme 3 1980 yılından itibaren farklı kişi ve
kurumlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların genelde küreselleşme
kavramının kullanıldığı alana göre şekillendiği görülmektedir 4.
Bazı yazar, kurum ve kuruluşların küreselleşme kavramını açıklamaya yönelik olarak
yaptıkları tanımları şu şekilde ifade etmek mümkündür. Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT)
göre küreselleşme, ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak değerlerin önündeki
engellerin kaldırılarak dünya çapına yayılmasıdır 5.
Yeldan’a (2006) göre, küreselleşme, ulusal ekonomileri dünya piyasalarıyla
eklemlenmesi ve bütün iktisadi karar süreçlerinin giderek dünya kapitalizminin sermaye

Taner Timur, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2000, s.8.
Muhammet Akdiş, “Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye Finansal KrizlerBeklentiler”, http://makdis.pamukkale.edu.tr/finans.htm. (15.06.2010).
3
Veysel Bozkurt, “Küreselleşme: Kavram, Gelişme ve Yaklaşımlar”, I. Baskı, Küreselleşmenin İnsani Yüzü,
Derleyen: Veysel Bozkurt, Alfa Yayınları, İstanbul, Ekim 2000, s.17.
4
Bülent Günsoy, Küreselleşme Bir Varoluş Çözümlemesi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, ss.8–9.
5
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Küreselleşme Özel İhtisas Komisyon Raporu, Sekizinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı, DPT:2544-ÖİK:560, Ankara, 2000, s.3.
1
2

17

birikimine yönelik dinamikleriyle belirlenmesi şeklinde ifade edilmektedir 6 . Bu tanım
DPT’nin yapmış olduğu tanımla büyük benzerlik göstermektedir.
Ölmezoğulları’na (1999) göre, küreselleşme ya da uluslarötesileşme süreci, ulusal
ekonominin (ulusal devletin değil) tarihsel bir kategori olarak zayıfladığı, ulusal pazarların tek
bir dünya pazarına entegre (bütünleştiği) olduğu, yalnızca üretken sermayenin değil, mali ya
da finansal sermayenin de dolaşımının serbestleştiği bir oluşumdur 7.
Seyidoğlu’na (2009) tarafından küreselleşme kavramı; ticari küreselleşme, mali ya da
finansal küreselleşme ve üretimin küreselleşmesi şeklinde üç boyut altında tanımlanmıştır. Bu
kapsam dâhilinde 8;


Ticari küreselleşme; dünya ticaretinin önündeki bütün sınırların (gümrük tarifeleri ve

kotalar gibi) bertaraf edilerek küresel ticaretin evrensel düzeyde serbestleştirilmesidir.
Ticaretin küreselleşmesine Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesindeki düzenlemelerle,
iletişim ve enformasyon başta olmak üzere teknolojik ilerlemeler önemli katkı sağlamış olup
günümüzde etkileri devam etmektedir.


Finansal küreselleşme; ülkelerin kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleriyle ilgili

olarak uygulamakta oldukları engel ve kısıtlamaları kaldırıp yurtiçi piyasalarını dünya
piyasalarına entegre etmeleridir. Mali ya da finansal küreselleşme 1980 sonrası döneme aittir
ve küreselleşme kavramı da özellikle mali ya da finansal liberalleşme ile birlikte yaygınlık
kazanan bir kavram haline gelmiştir.


Üretimin küreselleşmesi; üretimin çok uluslu şirketler tarafından ana ülke sınırları

dışında gerçekleşmesidir. Başka bir ifade ile ise sınır ötesi üretimin yaygınlaşması anlamına
gelmektedir. Bu anlamdaki küreselleşme çok yeni olmayıp başlangıcı İkinci Dünya Savaşı’na
kadar dayanmaktadır.
Görüldüğü üzere küreselleşme kavramını açıklamaya yönelik olarak çok fazla tanım
yapılmıştır. Yapılan bu tanımlar anlam itibariyle benzer özellikler göstermesine rağmen
kapsamları bakımından farklı özellikler göstermekte ve küreselleşme kavramı ortak bir çatı
altında tanımlanamamaktadır.
Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, 12. Baskı,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s.13.
7
Nalan Ölmezoğulları, Ekonomik Sistemler ve Küresel Kapitalizm, Gözden Geçirilmiş-Genişletilmiş 3.
Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1999, ss.269–270.
8
Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Genişletilmiş 17. Baskı, Güzem Can
Yayınları, Yayın No:24, İstanbul, 2009, ss.216–217.
6
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DTÖ’ye (2008) göre küreselleşme kavramının tanımlanması üzerinde tam bir
mutabakat olmamasına rağmen, yukarıdaki tanımları da kapsayacak şekilde küreselleşme
kavramı en genel ifade ile mal, sermaye ve emek piyasalarının uluslararası entegrasyonu 9 ya
da başka bir ifade ile dünya piyasaları ile bütünleşmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
Ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal anlamda mal, sermaye ve işgücü piyasalarının
dünya ile entegrasyonu şeklinde tanımlanan küreselleşme tanımından da anlaşılacağı üzere
ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, eğitimden sağlığa ve toplumsal değişimden
teknolojik değişime kadar hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişimi kapsamı alanına
almasından dolayı oldukça geniş bir kavramdır.

1.2.Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi
Küresel sözcüğünün yaklaşık olarak 400 yılı aşan bir tarihi olmasına karşılık
küreselleşme kavramı 1960’larda kullanılmaya başlanmış ve 1980’li yıllardan itibaren de
günümüze kadar en sık kullanılan kavramlardan birisi olmuştur10.
Küreselleşme kavramı günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Ancak, bu kavramın
ortaya çıkış dönemiyle ilgili ortak bir görüş birliği yoktur. Kavramın tanımı ve tarihi gelişimi
üzerinde bir görüş birliğine ulaşılamamasının en önemli nedenleri; küreselleşmenin siyasi,
kültürel, hukuki ve ekonomik yönlerinin bu kavrama çok boyutlu bir özellik atfetmesinden
kaynaklanmaktadır.
Küreselleşmenin tarihsel gelişimi ve bu gelişimde geçirmiş olduğu evreler ya da
dönemler üzerine farklı görüşler mevcuttur. Yeldan’a (2006) göre küreselleşme kavramının
tarihsel süreçte ortaya çıkışı ve ilk evresi 18. yüzyıl Sanayi Devrimi’nin teknolojik gelişmeleri
takip eden, kabaca 1870-1914 yılları arasıdır. Bu yıllar arasında küreselleşme ilk olarak dünya
mal ve finans piyasalarında kendisini göstermiştir. Söz konusu yıllara damgasını vuran bu ilk
küreselleşme dalgasının temel özelliği para piyasalarında ve ticari ilişkilerde altın
standardının norm olarak kabul edilmesine dayanmaktadır 11.
Bu birinci küreselleşme evresinde, dış ticaretin serbestleştirmesi yolunda önemli
adımlar atılmış olması, çokuluslu şirketlerin önem kazanması, üye ülkelerin iktisadi
9

World Trade Organization (WTO), World Trade Report 2008 Trade in A Globalizing World, Cenevre,
2008, s.15.
10
Nevzat Güldiken ve Mehmet Aslan, “Küreselleşme ve Ulusallığın Diyalektik Etkileşimi I”, Cumhuriyet
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 2006, s.186.
11
Yeldan, a.g.e., s.14.
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bütünleşmesi amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun dünya ekonomisi
içindeki etkisini artırması ve başta Batı Avrupa’ya yönelik olmak üzere işçi göçünün önemli
boyutlara ulaşması bu doğrultudaki gelişmeler arasında yer almaktadır 12.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve ulusal devletlerin bağımsız kalkınma ve ticaret
politikaları ile şekillenen 1914-1960 ara döneminden sonra dünyada ikinci bir küreselleşme
eğilimine girildiği görülmektedir. 1970’li yıllardan günümüze kadar geçen dönemi kapsayan
bu ikinci küreselleşme 13 evresinin hız kazanmasında 1973-1980 yılları arasında yaşanan bazı
gelişmeler belirleyici rol oynamıştır. 1973 yılında yaşanan petrol kriziyle birlikte; likidite
sıkıntısının artması, finansal sermayenin ülkeler arasındaki dolaşımını hızlandırması, Bretton
Woods sisteminin çökmesi sonucu Neo-liberal politikaların önem kazanmıştır. 1970’li yılların
sonunda; IMF ve Dünya Bankası’nın yapısal reformlar adı altında ve DTÖ’nün dış ticaretin
liberalleşmesi yönünde uyguladığı mal ve faktör piyasalarında fiyat müdahalelerinin
kaldırılması, dış ticaretin ve finans piyasalarının serbestleştirilmesi, kamu iktisadi
kuruluşlarının, doğrudan yabancı yatırımların ve dış finansal akımların serbestleştirilmesi,
eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal hizmet alanlarında özelleşme eğilimlerinin
yaygınlaşması, işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi gibi amaçları ön planda tutan
politikalar

14

uygulaması ikinci küreselleşme sürecinin hız kazanmasına neden olan

faktörlerdir.
İkinci küreselleşme evresi ilk evreye göre para piyasaları ve ticari ilişkilerde çok daha
karmaşık bir yapıya kavuşmuştur. Aynı zamanda bu ikinci evrede küreselleşme ilk evreye
oranla çok daha yoğun ve artan oranlı bir şekilde yaşanmaktadır.
Yeldan tarafından küreselleşme kavramının tarihsel süreçte göstermiş olduğu bu iki
evre DTÖ tarafından da kabul görmekte olup, DTÖ birinci evreyi 1850’li yılların ortalarından
ve ikinci evreyi 1950’li yıllardan başlatarak birinci ve evrenin zaman periyodunu biraz daha
genişletmektedir 15.
DTÖ’nün genişletmiş olduğu bu iki evreye bazı yazarlar bir evre daha ilave
etmektedir. İlave edilen bu evre küreselleşmenin tarihini daha da öncelere götürerek
küreselleşmeyi 15. ve 16. yüzyılda başlayan coğrafi keşifler ile başlatmaktadır. Keşifler
Fikret Şenses, “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?” Economic Research Center
(ERC) Working Paper in Economics 04/09, 2004, s.2.
13
Yeldan, a.g.e., ss.14-17.
14
Şenses, a.g.m., ss.2-4.
15
WTO, a.g.e., s.15.
12

20

dünyayı iyice küçültmüş, bu gelişmelerle 16. ve 17. yüzyıllardan itibaren daha hızlanan ticaret
ve sömürge çabaları küreselleşme sürecini hızlandırmıştır 16 . Coğrafi keşifler ile başlayan
küreselleşmenin ilk evresini daha öncede ifade ettiğimiz sanayi devrimi sonrası 1870-1914
yıllarını kapsayan ikinci küreselleşme evresi ve 1970’li yıllardan günümüze devam eden
üçüncü küreselleşme evresi takip etmektedir.
Görüldüğü gibi tanımı üzerinde bir fikir birliğine varılamayan küreselleşme
kavramının tarihsel gelişim süreci üzerinde de tam bir fikir birliğine varılamamaktadır.
Bazıları küreselleşmenin 15. ve 16. yüzyılda coğrafi keşiflerle başlayıp bazı dönemlerde
kesintilere uğramasına rağmen günümüze kadar geldiğini savunurken bazı yazarlar
küreselleşmenin sanayi devriminden sonra 1850’li yıllarda başlayarak bazı dönemlerde
kesintiye uğrayarak günümüze kadar geldiği ve bugün tarihteki en yoğun şekline
büründüğünü ifade etmektedirler.

1.3.Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Tarihsel süreç içerisinde küreselleşmeyi ortaya çıkartan ve günümüzde hızlanmasına
ve yoğunluğunun artmasına neden olan bazı faktörler vardır. Bu faktörleri;
 Teknolojik faktörler,
 Politik ya da siyasal faktörler ve
 Ekonomik faktörler olmak üzere üç başlık atında toplamak mümkündür.

1.3.1.Teknolojik Faktörler
Küreselleşme, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin hem nedeni hem de
sonucudur. Teknolojide meydana gelen yenilikler özellikle ulaşım ve telekomünikasyon
alanlarında büyük ilerlemelere neden olmuştur. Daha önce fiziki uzaklıkların neden olduğu
engeller ve yüksek maliyetler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri, teknoloji ve bilgi
alışverişini kısıtlarken, teknolojik gelişmeler hem yeni olanaklar sağlayarak hem de var olan
araçların kullanım maliyetlerini düşürerek küreselleşmenin ortaya çıkışında ve gelişiminde
önemli katkılar sağlamış ve bugün hala sağlamaya devam etmektedir. Örneğin; bilgisayar ve
uydu sistemlerindeki gelişmeler, fiziki uzaklıkların ekonomik ilişkilerde (uluslararası finans
piyasalarında milyonlarca dolar saniyelerle ölçülebilen bir zaman diliminde kıtalar arasında
gidip gelebilmekte, Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama bir başka ülkedeki faiz oranlarını
Hüseyin Çeken ve Diğerleri, “Eşitsizliği Derinleştiren Bir süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk”,
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2008, s.84.
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anında etkileyebilmekte) dâhil tüm insan ilişkileri üzerine getirdiği kısıtlamaları büyük ölçüde
kaldırmıştır 17.
Teknolojik gelişme ekonomik ve insan ilişkilerinde meydana getirdiği bu değişimin
yanında daha birçok alanda değişime neden olmaktadır. Özellikle 1980 sonrasında ulaşım ve
iletişim imkânlarının artması çokuluslu şirketlerin faaliyet hacmini ve etkinlik sahasını
arttırmış bu da hem üretim hem de tüketime uluslararası bir nitelik kazandırmıştır. Teknolojik
gelişmeyle birlikte sınırların belirsizleşmesi sonuncu üretim ve tüketimde yaşanan bu
uluslararasılaşma dünyayı tek ve büyük bir pazar haline getirerek küreselleşmeye önemli bir
ivme kazandırmaktadır 18.
Teknolojik gelişmede yaşanan bu gelişmeler küreselleşmenin ortaya çıkışında ve
gelişiminde önemli bir itici güç olurken bugün küreselleşmede yarattığı fırsatlarla teknolojik
gelişmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Yani teknoloji-küreselleşme ilişkisi karşılıklı bir
etkileşim içinde devam etmektedir.

1.3.2. Politik ya da Siyasi Faktörler
1940’lı yılların sonunda başlayan Soğuk Savaş’ın 40 yıl sonra sonlanması ve
1990’ların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 19 piyasa ekonomisine yönelik
güven duygusu artmıştır. Bunun sonucunda kısa bir süre içerisinde tüm maliyetine rağmen,
eski planlı-devletçi ekonomiler, piyasa mekanizması süreci içerisinde, serbest ticaretin ve
yabancı sermaye yatırımlarının imkânlarından yararlanma çabası içine girmişlerdir. Başka bir
ifade ile duvarların yıkılmasının ardından, küreselleşmenin önündeki en büyük engellerden
birisi aşılmıştır. Her ne kadar tarihsel süreçte günümüze kadar ki dönemde 1997’de yaşanan
Asya Krizi’nden sonra küreselleşmeye yönelik itirazlar artmaya başlamış olsa da, son
dönemde Neo-Liberal ideolojinin temel ilkelerine güven anlayışı içerisinde küreselleşmenin
hızlandırılarak sürdürülmesi çabasına devam edilmektedir. Başta ABD olmak üzere, DTÖ,
Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar bu küreselleşme sürecine önemli katkılar
sağlamaktadır 20.

Ömer Eroğlu ve Mesut Albeni, Küreselleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye, Bilim Kitabevi Yayınları, Isparta,
2002, ss.31–32.
18
Ahmet İncekara, Globalleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde NAFTA ve Etkileri, İstanbul Ticaret Odası,
Yayın No:1995–14, İstanbul, 1995, ss.14–15.
19
Eroğlu ve Albeni, a.g.e., ss.32-33.
20
Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2008, s.346.
17
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1.3.3.Ekonomik Faktörler
1970 yılından sonra Bretton Woods Sistemi’nin yıkılması, DTÖ’nün kurulması,
petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yaşanan petrol krizi, gelişmiş ülkelerde iç piyasaların
doyum noktasına ulaşması gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak dış ticaret, sermaye
hareketleri ve işgücünün dolaşımında ciddi seviyelerde serbestleşme eğilimleri yaşanmaya
başlamıştır 21.
Mal, hizmetler, sermaye ve iş gücünün önündeki engellerin kalkarak ülkeler arasındaki
dolaşımlarının 1970 öncesine nazaran daha kolay bir şekilde gerçekleşmesi küreselleşme
sürecini hızlandırmıştır.
Dış ticaret, sermaye hareketleri ve iş gücünün dolaşımında yaşanan serbestleşmenin
yanında 1970 sonrası çok uluslu şirketlerin sayılarında yaşanan artış ve bu artış sonucunda
oluşan yeni uluslararası iş bölümü çerçevesinde üretim daha geniş bir alana yayılmış ve
üretimin hacmi ve sınırları genişlemiştir. Bunun bir sonucu olarak her gün daha fazla para
finans piyasalarında bir ülkeden diğer bir ülkeye transfer olmaktadır 22.
Sonuç olarak; özellikle 1970’li yıllardan sonra ekonomik yapıda meydana gelen bazı
değişimlere bağlı olarak dış ticaretin, sermaye hareketlerinin ve işgücünün dolaşımında
yaşanan serbestleşmeyle birlikte, çok uluslu şirketlerin sayısı ve yarattığı yeni rekabet
ortamına bağlı olarak küreselleşme süreci hızlanmıştır.

21
22

Eroğlu ve Albeni, a.g.e., ss.34-39.
Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, s.347.
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Uygulamalar
1. Küresel ekonominin temel özellikleri nelerdir?
2. Günümüzdeki başlıca küresel ekonomik sorunları ortaya koyarak, bu
sorunların Türkiye Ekonomisi ’ne olası etkilerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Küreselleşme kavramını açıklayınız.
2) Küreselleşmenin geçirdiği evreler nelerdir?
3) Küreselleşmenin ortaya çıkmasında teknolojik faktörlerin önemini yazınız.
4) Küreselleşmenin ortaya çıkmasında ekonomik faktörlerin önemini yazınız.
5) Üretimin küreselleşmesi ne anlama gelmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, genel olarak ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal anlamda mal, sermaye
ve işgücü piyasalarının dünya ile entegrasyonu şeklinde tanımlanan küreselleşme kavramının
farklı tanımlamalarına yer verilerek küreselleşme kavramının kapsamı açıklanmıştır.
Küreselleşmenin tarihsel gelişimi, ekonomik, politik ve teknolojik faktörlere bağlı olarak
ortaya çıkışı anlatılarak konu hakkında temel bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1 ) Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyum noktasına ulaşması gibi ekonomik faktörler
küreselleşmenin ortaya çıkışını geciktirmiştir.
a) doğru

b) yanlış

2 ) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi ortaya çıkartan faktörlerden birisidir?
a) Snobizm
b) Eğitim faktörü
c) Demografik faktörler
d) Psikolojik faktörler
e) Siyasal faktörler

3)Aşağıdakilerden

hangisi

finansal

küreselleşmeyi

tanımlamaktadır?

a) Dünya ticaretinin önündeki bütün engellerin kaldırılarak uluslararası ticaretin
serbestleştirilmesidir.
b)Üretimin çok uluslu şirketler tarafından ana ülke sınırları dışında gerçekleşmesidir.
c)Ülkelerin kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleriyle ilgili olarak uygulamakta oldukları
engel ve kısıtlamaları kaldırıp yurtiçi piyasalarını dünya piyasalarına entegre etmeleridir.
d)Üretimin ulusal şirketler tarafından

ana ülke sınırları içinde gerçekleşmesidir.

e)Dünya ticaretinin önündeki bütün engellerin ve kısıtlamaların arttırılarak uluslararası
ticaretin

kontrol

altına

alınmasıdır.

4) Globalleşme kavramı küresel kelime kökünden türetilmiş olup kökü itibariyle en
genel anlamıyla bütün dünyayı kapsayan anlamına gelmektedir .
a) doğru

b) yanlış

5) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik faktörlerin küreselleşme üzerindeki etkilerinden
biri değildir?
a) Fiziki mesafeleri ortadan kalkması
b) İşgücünün dolaşımında serbestleşme yaşanması
c) Araçların kullanım maliyetlerinin düşmesi
d) İşlemlerin hız kazanması
e) Şirketlerin faaliyet hacminin artması
27

6) Birinci Küreselleşme Evresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Doğrudan yabancı yatırımların ve dış finansal akımların serbestleştirilmesi
b) Sosyal hizmet alanlarında özelleşme eğilimlerinin yaygınlaşması
c)İşgücü piyasalarının esnekleştirilmesi
d)Altın standardının norm olarak kabul edilmesi
e) Dış ticaretin ve finans piyasalarının serbestleştirilmesi
7) Ticari küreselleşmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerini kapsar
b) Yurtiçi piyasalarla ilgilidir
c) Üretimin ana ülke sınırları dışında gerçekleşmesidir
d) Üretimin ana ülke sınırları içerisinde gerçekleşmesidir
e) Gümrük tarifeleri ve kotaların kaldırılmasını kapsar
8) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecini hızlandıran nedenlerden biri değildir?
a) Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi
b) Çok uluslu şirketlerinin sayısının azalması
c) İşgücü dolaşımının serbestleşmesi
d) Teknolojik gelişmeler
e) Dış ticaretin liberalleşmesi
9) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecine önemli katkılar sağlayan uluslararası
kuruluşlardan biri değildir?
a) Merkez Bankası
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Uluslararası Para Fonu
d) Dünya Bankası
e) Dünya Ticaret Örgütü
10) Küreselleşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dünyanın tek ve büyük bir pazar haline gelmesi küreselleşmeyi hızlandırmıştır
b) Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla piyasa ekonomisine yönelik güven duygusu artmıştır
28

c) Teknolojik gelişmeler var olan araçların kullanım maliyetlerini arttırmıştır
d) 1997’de yaşanan Asya Krizi’nden sonra küreselleşmeye yönelik itirazlar artmıştır
e) 1973 yılındaki petrol krizi likidite sıkıntısını arttırmıştır

Cevaplar
1-) b 2-) e 3-) c 4-) a 5-) b 6-) d 7-) e 8-)b 9-) a 10-) c
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2. KÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR VE
KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

30

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar
2.1.1. Küreselleşme Yandaşları
2.1.2. Küreselleşme Karşıtları
2.1.3. Ilımlı Küreselleşmeciler
2.2. Küreselleşmenin Etkileri
2.2.1. Küreselleşmenin Olumlu Etkileri
2.2.2. Küreselleşmenin Olumsuz Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar nelerdir?
2. Küreselleşmenin ne tür etkileri bulunmaktadır?
3. Küreselleşmenin olumlu etkileri nelerdir?
4. Küreselleşmenin olumsuz etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
yönelik Küreselleşmeye
yönelik
ortaya yaklaşımları incelemek

Küreselleşmeye
Yaklaşımlar

Yönelik Küreselleşmeye
yaklaşımları
koyabilmek

Küreselleşmeye
Yaklaşımlar

açıklayan Küreselleşmeyi
açıklayan
Yönelik Küreselleşmeyi
teoriler
hakkında
bilgi teorileri öğrenmek
edinebilmek.

Küreselleşmenin Etkileri

Küreselleşmenin
yayılımı Küreselleşmenin olumlu ve
sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerini analiz
etkilerin
sonuçlarını etmek
inceleyebilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Küreselleşme Yaklaşımları

•

Küreselleşme Yandaşları

•

Küreselleşme Karşıtları

•

Ilımlı Küreselleşmeciler

•

Küreselleşmenin Etkileri
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Giriş
Bu bölümde, küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar ele alınmış olup, küreselleşmenin
olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur. Küreselleşmeye yönelik olarak birbirinden
farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Küreselleşmenin siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçları
tüm dünyayı etkisi altına aldıkça; bu kavramın yandaşları kadar, karşıt görüşleri olanların
sayıları da çoğalmaktadır. Bu gelişmenin olumlu yönlerini ön plana çıkartarak yaygın hale
getirmek ve olumsuz etkilerini ise en aza indirgeyecek yolları araştırmak gerkmektedir.
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2.1. Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar
Bugün gelinen son noktada küreselleşme kavramına yönelik olarak çok geniş bir yazın
bulunmaktadır. Ancak sosyal bilimlerin birçok alanında olduğu gibi, küreselleşmeye yönelik
bu tanımlar da farklı yaklaşımlar içermektedir. Küreselleşme konusunda teorisyenler ve
uygulamacılar aralarında uzlaşamamaktadırlar. Küreselleşmenin siyasal, kültürel ve ekonomik
sonuçları yayıldıkça; yandaşları kadar, karşıt görüşlüler de artmaktadır. Çünkü küreselleşme
sürecinde kazananlar olduğu kadar kaybedenler de vardır 23.
Bu nedenle küreselleşmeye yönelik olarak bugün gelinen son noktada küreselleşmeye
bakış açıları farklı olan üç yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımları;


Küreselleşme yandaşları,



Küreselleşme karşıtları ve



Ilımlı küreselleşmeciler şeklinde sıralamak mümkündür.

Bu yaklaşımları savunan yazarların yaklaşıma yönelik olarak görüşlerini, küreselleşmeye
yüklemiş oldukları anlamları ve küreselleşmenin ne tür etkilere neden olacağını ayrı ayrı
incelemeye çalışalım.

2.1.1. Küreselleşme Yandaşları
Küreselleşme yandaşları ya da başka bir ifade ile küreselleşme taraftarları olarak
bilinen bu yaklaşımı savunanlara “aşırı küreselleşmeciler ya da radikaller” de denilmektedir 24.
Küreselleşme yandaşları toplumlar ve uluslararasında yoğunlaşmayı ve yeryüzünün küresel
bir topluma dönüşmesini ifade eden küreselleşmeye olumlu bir anlam yüklemektedirler 25.
Küreselleşmeye olumlu anlam yüklenmesinin iki önemli nedeni vardır. Bunlardan biri;
teknolojik ilerleme ve yeniliklerle ulaşım ve iletişim maliyetlerinde yaşanan azalma, diğeri ise
kamu sektöründe ticaret ve yatırımlara karşı azalan politik engellerdir 26.

Küreselleşme yandaşlarına göre yukarıda belirtilen nedenlerle, küreselleşme
çağdaşlaşma ve gelişme demektir. Aynı zamanda küreselleşme önüne geçilemeyecek ve

Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, s.338.
A.e., s.339.
25
Eroğlu ve Albeni, a.g.e, s.20.
26
İsmail Seyrek, “Küreselleşme Sürecinde İktisat Politikaları ve Yakınsama Tezi”, Gazi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Özel Sayı, Cilt:4, Sayı:2, 2002, s.170.
23
24
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üstelik de geçilmemesi gereken, daha doğrusu desteklenmesi gereken bir süreçtir. Yani
küreselleşme sürecinin uluslararası ticareti ve yatırımları yaygınlaştıracağını, ülkenin hızla
büyümesi için önemli avantajlar sağlayacağını ve dünya refahına yol açacağını ileri
sürmektedirler. Bu görüşü savunanlara göre küreselleşmenin dünya genelinde herkese yararı
vardır. Küreselleşmenin dünya düzeyinde sağlayacağı bu yararları ekonomik, siyasal ve
uluslararası düzen açısından değerlendirmek mümkündür 27;


Ekonomik açıdan; Küreselleşme dünya kaynaklarının en akılcı ve verimli biçimde

kullanılmasına olanak sağlayarak toplam dünya ticaretini ve ekonomik büyüme ve kalkınmayı
hızlandırmaktadır ki orta vadede bunun herkese yararı olacaktır.


Siyasal açıdan; Küreselleşme demokratikleşme sürecine de önemli katkılar sağlayarak

süreci hızlandırmaktadır. Bu da iki yoldan sağlanmaktadır. Ya Batı’nın demokrasi ve insan
haklarına dayanan temel değerleri küreselleşme aracılığıyla az gelişmiş ülkelere taşınarak, ya
da iletişim alanındaki gelişmeler kamuoyunun her şeyden anında haberdar olmasını
sağlayarak, demokrasiyi ve bireyin özgürlüğünü güçlendiren bir etki yapmaktadır.


Uluslararası düzen açısından; Küreselleşme süreci zaman içerisinde dünyaya Batı

düzeninin egemen olmasını sağlayarak, gelecekte ideolojik kavgaların ve kaygıların sona
ermesi yardımcı olacak ve yenidünya düzeninin sağlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
Sonuç olarak bu yaklaşımı savunanlara göre küreselleşme sonucunda bütün dünyada
ekonomik refah artacak, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farklar zamanla
ortadan kalkacak, yaşam standartları dünya ölçeğinde yükselecek ve bundan da gelişmekte
olan ülkeler daha fazla yararlanacak ve böylelikle farklı gelişmişlik yapısına sahip ülkeler
birbirlerine yakınlaşacaktır 28.

2.1.2. Küreselleşme Karşıtları
Yandaş ya da taraf küreselleşmecilerin tam karşısında yer alan bu grup, küreselleşme
karşıtlarının yanında “kuşkucular” olarak da bilinmektedir. Küreselleşme karşıtlarına göre
küreselleşme, bir bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, uygarlıklar ya da bölgeler arasında yeni
çatışmaları beraberinde getirecek bir süreçtir 29. Ancak bu küreselleşme süreci küreselleşme

Çeken ve Diğerleri, a.g.m., ss.81-82.
Eroğlu ve Albeni, a.g.e., ss.20-21.
29
Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, ss.341-342.
27
28
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karşıtlarına göre yeni bir süreç değildir. Onlar için küreselleşme, refah devletini yok edecek
minimal devlet ve hükümeti amaçlayan çevrelerin sık sık kullandığı basit bir terimdir 30.
Yine küreselleşme karşıtları, küreselleşmeyi ekonomik ya da teknolojik gelişmelerinin
sonucunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan ziyade, bir ideolojik tutum olduğunu iddia
etmektedirler 31. Yani başka bir ifade ile küreselleşme küreselleşmeye karşı çıkanlara göre
Emperyalizm ‘in, Neo-Liberalizm’ in 21. yüzyıl başındaki adıdır. Bu görüşü savunanlar
küreselleşme kavramını ekonomik, siyasal ve uluslararası düzen bağlamında değişik açılardan
eleştirmektedirler. Küreselleşme karşıtlarının küreselleşmeye yönelttikleri ekonomik, siyasal
ve uluslararası düzene yönelik olarak yaptıkları eleştirileri şu şekilde ifade etmek
mümkündür 32;
 Ekonomik açıdan; Küreselleşme, Batı’nın ekonomik düzeni olan kapitalizmin ulusal
kalıbına sığmadığı ve dünyaya yayılmak istediği bir durumu ifade eder. Böyle bir ortamda
amaç, Batı’nın dünyadaki pazar payını en üst düzeye çıkartmaktır. Ancak bu durum dünya
genelinde gelir dağılımının bozulmasına, yoksulluğun artmasına ve çevre kirliliğine bağlı
olarak ekonomik kalkınma problemleri gibi unsurları ortaya çıkarmaktadır.
 Siyasal açıdan; Küreselleşme süreci demokrasiyi getirememekte, süreçle birlikte batılı
ülkeler bu kavramı az gelişmiş ülkelerin işlerine müdahale etmek ve bu ülkeleri
zayıflaştırarak amaçlarına daha kolay erişmek için kullanmaktadırlar. Böylelikle az gelişmiş
ülkelerin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ilgili kararların tek başına almaları da
engellenmektedir. Başka bir ifade ile az gelişmiş ülkelerin bağımsızlığı zedelenmektedir.
Günümüzde bu durum demokrasi adı altında ülkelerin toprak bütünlüğünü dahi tehlike altına
sokmaktadır.
 Uluslararası düzen açısından; Küreselleşmenin başlıca sloganı olan yenidünya düzeni
kavramı düzensizliği de beraberinde getirmektedir. Ülkelerde çatışmalar artmakta,
uluslararası terör yaygınlık kazanmakta, göç olayı ciddi boyutlara ulaşmakta, yoksulluk, açlık,
sefalet artmaktadır.
Sonuç olarak; küreselleşme karşıtlarına göre küreselleşme sonucunda bütün dünyada
ekonomik refah dengesiz bir şekilde dağılacak, gelişmiş ülkelerin refahı artarken az gelişmiş
ülkelerin refahı azalacaktır. Ayrıca, yoksulluk, açlık ve sefaletin artmasına bağlı olarak yaşam
Kürşad Yılmaz ve M. Barış Horzum, “Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite”, İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 10, Güz 2005, s.106.
31
Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, s.342.
32
Çeken ve Diğerleri, a.g.m., ss.82-83.
30
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standartları dünya ölçeğinde düşecek, bundan da gelişmekte olan ülkeler daha fazla olumsuz
yönde etkilenecek ve böylece farklı gelişmişlik yapısına sahip ülkeler arasındaki fark daha da
açılacaktır.

2.1.3. Ilımlı Küreselleşmeciler
Ilımlı küreselleşmeciler olarak adlandırılan grup “dönüşümcüler” olarak da
adlandırılmaktadır. Ilımlı küreselleşmeciler küreselleşmeyi, modern toplumları ve dünya
düzenini yeniden şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlerin arkasındaki ana
siyasal güç olarak görmektedir. Küreselleşme süreci ile birlikte dış ya da uluslararası ile iç
ilişkiler arasında açık bir ayırım söz konusu değildir. Ilımlı küreselleşmeciler küreselleşme
konusunda küreselleşme karşıtlarından ziyade, küreselleşme yandaşlarına daha yakın
durmaktadırlar 33.
Bu yakınlık, ılımlı küreselleşmecilerin küreselleşme sürecini sermayenin siyasal,
ekonomik ve kültürel alanlara yeni anlamlar yükleyerek dünyayı tek bir pazara dönüştürme
süreci ya da ortak bir kültüre doğru modern dünyayı yeniden şekillendiren ekonomik, siyasal
ve kültürel bir güç olarak

görmesinden

anlaşılmaktadır. Bazı noktalarda ılımlı

küreselleşmecilerin görüşleri küreselleşme yandaşlarıyla yakınlık göstermesine rağmen bazı
noktalarda da ayrılıklar göstermektedir. Bu ayrılıkların en önemlisi kendisini ulus-devlet
konusu üzerinde göstermektedir. Ilımlı küreselleşmeciler ulus-devlet konusunda sadece
küreselleşme yandaşları ile değil küreselleşme karşıtlarıyla da bu noktada ayrılığa
düşmektedirler. Bu noktada ılımlı küreselleşmeciler, aşırı küreselleşmecilerin savunduğu
egemen ulus-devletin sonunun geldiği ve küreselleşme karşıtlarının hiçbir şeyin değişmediği
yönündeki görüşlerine katılmamaktadırlar. Onlara göre, küreselleşme sürecinde diğer her şey
gibi ulus-devletin de işlevi değişim göstermiştir 34.
Açıklamaya çalıştığımız üç küreselleşme yaklaşımının küreselleşme kavramını çeşitli
boyutlarıyla nasıl değerlendirdiğine dair özet bilgi Tablo 2.1’de yer almaktadır. Bu tablo bize
küreselleşmeyi açıklamaya yönelik olarak ortaya atılan yaklaşımların hangi noktalarda
birbirlerinden ayrıldıklarını hangi noktalarda ise birbirleriyle benzer görüşleri savunduğu
göstermektedir.

Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, ss.342-344.
Ali Esgin, “Ulus-Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Tartışmalar”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt:25, No:2, Aralık 2002, ss.189–190.

33
34
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Tablo 2.1.Küreselleşmenin Kavramsallaştırılması: Üç Eğilim
Küreselleşme
Yandaşları (Aşırı
Küreselleşmeciler
Ya Da Radikaller)

Küreselleşme
Karşıtları
(Kuşkucular)

Ticaret blokları
Küresel bir çağ
geçmiş
Yeni Olan Ne?
dönemlerden daha
zayıf
jeoyönetişim
Küresel kapitalizm Dünya 1890’larda
Küresel yönetişim
olduğundan daha
Hâkim Özelikler
Küresel
sivil az karşılıklı bağlı
toplum
ve Güçleniyor
ve
Ulusal Hükümetlerin Geriliyor
aşınıyor
çoğalıyor
Gücü
Kapitalizm
ve
Devlet
ve
Küreselleşmenin İtici
teknoloji
piyasalar
Gücü
Eski
hiyerarşilerin
Giderek artan bir
Tabakalaşma
aşınması
şekilde Güney’in
Kalıpları
marjinalleşmesi
McDonalds,
Ulusal çıkar
Hâkim Motif
Madonna, vs.
İnsani çerçevenin Uluslararasılaşma
Küreselleşmenin
ve
Kavramsallaştırılması yeniden
düzenlenmesiyle
bölgeselleşmeyle

Ilımlı
Küreselleşmeciler
(Dönüşümcüler)
Tarihsel olarak eşi
görülmedik düzeyde
küresel
karşılıklı
bağlılık
Yoğun
ve
küreselleşme

derin

Yeniden inşa ediliyor
Yeniden yapılanıyor
Modernitenin
birleştirici güçleri
Dünya düzeninin yeni
mimarisi

Siyasal
topluluğun
transformasyonu
Belli bir mesafedeki
eylemlerin ve bölgeler
arası
ilişkilerin
yeniden
düzenlenmesiyle
Küresel uygarlık
Bölgesel bloklar, Karşılıklı bağımlılık:
Tarihsel Yörünge
Uygarlıklar
küresel bütünleşme ve
çatışması
parçalanma
Ulus devletin sonu Uluslararasılaşma Küreselleşme devletin
devletin kabulü gücünü ve dünya
Özet
ve desteğine bağlı siyasetini
dönüştürüyor.
Kaynak: Veysel Bozkurt, “Küreselleşme: Kavram, Gelişme ve Yaklaşımlar”,
Küreselleşmenin İnsani Yüzü, I. Baskı, Derleyen: Veysel Bozkurt, Alfa Yayınları, İstanbul,
Ekim 2000, s.343.

2.2. Küreselleşmenin Etkileri
Küreselleşme süreci doğuşundan günümüze kadar geçen süre zarfında sosyoekonomik, kültürel, siyasal ve çevresel olmak üzere birçok alanda değişime neden olmuştur.
Küreselleşmenin yarattığı bu değişimler bazen olumlu gelişmelere neden olurken bazen de
olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalınmasına yol açmıştır. Ancak küreselleşmenin farklı
alanlarda yarattığı bu değişim ve buna bağlı olarak ortaya çıkardığı etkiler dünyanın hemen
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hemen her ülkesini etkisi altına almasına karşın, ülkeler arasında bu sürece katılma hızı ve
kapsamı değişmektedir. Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının oluşu farklı gelişmişlik
düzeyine sahip olan ülkeler arasında küreselleşmenin etkilerinin farklı yoğunlukta
hissedilmesine neden olmaktadır.
Şimdi küreselleşme sürecinin genel olarak sosyo-ekonomik, kültürel, siyasal ve
çevresel alanlarda yaratmış olduğu olumlu ve olumsuz etkileri incelemeye çalışalım.

2.2.1. Küreselleşmenin Olumlu Etkileri
Küreselleşmenin olumlu etkilerini; ekonomik büyüme, dış ticaret, ekonomik
canlanma, rekabet ve çok uluslu şirketlerin güçlenmesi alt başlıkları altında incelemek
mümkündür 35;


Ekonomik Büyüme; Küreselleşme ülkeler arasında karşılıklı pazar ve politik ilişkilerin

değişimine aynı zamanda büyümesine sebep olmuştur. Küreselleşmenin neden olduğu hızlı
teknolojik değişim, dünya finans piyasalarının bütünleşmesi ve düşük işlem ve bilgi
maliyetleri; prodüktivite ve yatırım artışına bu da ekonomik büyümeye yol açmıştır.
Küreselleşme prodüktivite ve yatırım artışına bağlı olarak ekonomik büyümeyi arttırmanın
yanında optimal kaynak dağılımı ve tam istihdamın sağlanmasına yardımcı olarak da
ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda küreselleşme sayesinde az
gelişmiş olarak nitelendirilen birçok ülke gelişmiş üretim merkezlerine dönüşmüş ve çağı
yakalayarak gelişen ülkeler seviyesine ulaşmıştır. Örneğin; Güney Kore, küreselleşme
sürecinde öncelikle üretim merkezine dönüşmüş bu sayede başarılı bir ekonomik büyüme
performans yakalamış ve nüfusunun yaşam standartlarını oldukça yükselten birçok Asya
ülkesinden birisidir.


Dış Ticaret; Küreselleşme sürecinin coğrafi engelleri ortadan kaldırması, korumacı

önlemleri azaltması ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak ulaştırma maliyetlerini azaltması
ulusal mal ve hizmet piyasalarının uluslararası piyasalara açılmasına neden olmuş bu da
özellikle II. Dünya savaşından sonra dış ticaret hacmini genişletmiştir. Küreselleşmenin
ortaya çıkardığı bu ticaret arttırıcı etkiden hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler pay
almıştır.


Ekonomik Hareketlilik (Canlanma); Küreselleşmenin uluslararası ticaret, sermaye

hareketleri, teknolojik gelişmeye ve birleşmelere kazandırmış olduğu dinamizm ekonomileri
35

Eroğlu ve Albeni, a.g.e., ss.61-84.
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durağan bir yapıdan sürekli değişen ve bu değişikliklere ayak uydurmaya çalışan hareketli
ekonomiler konumuna getirmiştir. Küreselleşmenin sağladığı bu yeni dinamik yapı
ekonomileri sürekli canlı tutmaktadır. Bu dinamizme ayak uyduramayan ekonomiler çağın
gerisinde kalarak küreselleşmenin sağladığı faydalardan yararlanamamaktadırlar.


Rekabet; Küreselleşme süreci ile birlikte teknolojik değişim, regülasyonların

(düzenlemelerin) ortadan kalkması ve gerek finans ve gerekse de finans dışı sektörlerdeki
yatırımların artması; ülkelerin hem finans hem de reel sektöründe rekabetin artmasına neden
olmuştur. Rekabet ve ekonomik kalkınma birbirleriyle yakından ilişkili kavramlar
olduğundan, rekabet artışı bir taraftan endüstrilerin ve çalışanların ürettikleri mal ve
hizmetlerin uluslararası piyasada test edilmesini sağlarken diğer taraftan da ülke içindeki
yaşam standartlarının yükselmesine yardımcı olmaktadır.


Çok Uluslu Şirketlerin Güçlenmesi; Küreselleşme ile şirket birleşmelerinin önündeki

engeller kalkmış ve şirket birleşmeleriyle birlikte çok uluslu şirketlerin sayıları artmış ve
dünyaya yayılmaya başlamıştır. Çok uluslu şirketlerin sayısında ve dünya genelindeki alansal
genişlemesindeki artış yabancı sermaye yatırımlarını arttırmış bu da rekabet unsuruna olumlu
bir şekilde yansımıştır. Tüm ülkelerde yerli üreticiler ve girişimciler arasındaki rekabet
mücadelesine giren çok uluslu şirketler bu süreçte, dünya standartlarında mal ve hizmet
kalitesini arttırarak yaşam standartlarının gelişmesini sağlamaktadır.

2.2.2. Küreselleşmenin Olumsuz Etkileri
Küreselleşmenin riskleri değerlendirildiğinde, küreselleşme sürecinde küreselleşmenin
ortaya çıkardığı olumlu etkilerden fayda sağlayanlar olduğu kadar olumsuz etkileriyle
karşılaşanlar da görülmektedir. Bu noktadan hareketle küreselleşmenin ekonomiler üzerindeki
olumsuz etkilerini şu şekilde özetlemek mümkündür 36;


Küreselleşme ile birlikte sermaye hareketleri hem hacimsel olarak artmakta hem de

kısa vadeli ve spekülatif amaçlara yönelmektedir. Bu süreçte hacim ve karakter olarak
değişim gösteren yabancı sermaye hareketleri özellikle gelişmekte olan ekonomileri olumsuz
yönde etkileyerek finansal krizlere neden olmaktadır.


Küreselleşme süreci gelişmiş ülkelerde işsizliğe neden olmakta ve özellikle de

niteliksiz işgücü küreselleşmenin yarattığı rekabet ortamında en ağır bedeli ödemektedir.
36

Eko

Diyalog;

Küreselleşme

Paradoksu,

(Çevrimiçi),

http://www.ekodialog.com/Makaleler/kuresellesme_paradoks_2.html, 18.06.2010.
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Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğinin artış

gösterdiği görülmektedir. Özellikle 1980 sonrasında gelişmiş ülkeler arasında kişi başına gelir
açısından bir yakınlaşma gözlenirken, günümüzde gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler
arasındaki kişi başına gelir dağılımı farkı büyümüştür.


Küreselleşme sürecinin sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden en önemli olumsuz etkisi

hem nicelik hem de nitelik olarak çevre sorunları üzerinde kendisini göstermiştir. Dünya da
her geçen gün rekabetin, nüfusun ve buna bağlı olarak da üretimin artması küresel boyuttaki
çevre sorunlarını arttırmaktadır. Küreselleşmenin çevreyle ilgili olarak ortaya çıkardığı üç
farklı tehlike vardır. Bunlar; sanayileşmenin, fakirliğin ve kitle imha silahlarının çevreye
verdiği zarardır.


Küreselleşme ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin milli gelir ve ihracatları içindeki

sanayi ürünleri payı artış gösterirken, teknoloji yoğun ürünlerin üretiminde gelişme
gözlemlenememektedir. Bu durum teknolojiye olan bağımlılığı arttırırken, dış ödemeler
dengesini bozmakta ve ekonomileri sık sık dış şoklara maruz kalmaktadır.


Küreselleşme ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel entegrasyonu

arttırmış, bu da ulus-devletin güç ve etkinliğini zayıflatmıştır. Ulus-devlet sınırları içindeki
fikirlerin akışını ve ekonomi politikalarını artık kontrol edememekte, iç politika araçları
etkisini yitirmekte ve uluslararası kuruluşların (IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü
ve Birleşmiş Milletler gibi) rolü artmaktadır.


Kültürel küreselleşme batı kültürünün her geçen gün hakim kültür konumuna

gelmesine neden olurken alt kültürlerin ya yok olmasına ya da batı kültürüne entegre
(katılmasına) olmasına neden olmuştur. Bu durumda küresel dünyayı kültürel yozlaşmaya
(sadece batı kültürünün egemen olduğu) götürmektedir.


Teknolojik gelişmeye bağlı olarak artan küreselleşme büyük sermaye sahiplerinin

üretimden ziyade paradan para kazanma yolunu tercih etmelerine neden olarak ekonomilerin
daha kırılgan bir yapıya bürünmelerine neden olmuştur.
Küreselleşmenin, ülkeler üzerinde gerek sosyo-ekonomik gerekse kültürel ve
çevresel anlamda olumlu ve olumsuz birçok etkisi mevcuttur. İnsanlar ve toplumlar
kendilerini bu süreçten soyutlayamayacakları için, bir yandan bu sürecin olumlu yönlerini
pekiştirip yaygın hale getirirken, diğer yandan olumsuz etkilerini en aza indirerek kendileri
için en yüksek faydayı sağlamaya çalışmalıdır 37.

Refik Balay, “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 2, 2004, s.66.
37
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Uygulamalar
1. Küreselleşmenin gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler üzerindeki
olumlu ve olumsuz etkilerini araştırınız.
2. Küreselleşme yandaşları ve karşıtları hakkında kısa bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1) Küreselleşme yandaşlarına göre küreselleşmenin ekonomik yararları nelerdir?
2)Küreselleşme karşıtlarına göre küreselleşmenin ekonomik açıdan tehlikeleri nelerdir?
3) Ilımlı küreselleşmeciler kavramını açıklayınız.
4) Küreselleşmenin olumlu etkilerini sıralayınız.
5) Küreselleşmenin olumsuz etkilerini sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, geçmişten günümüze kadar geçen süre zarfında sosyo-ekonomik,
kültürel, siyasal ve çevresel olmak üzere birçok alanda değişime neden olan küreselleşme ve
küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar ele alınmıştır. Küreselleşmenin yarattığı büyük değişimin
nedenleri ve önemli sonuçları değerlendirilmiştir. Küreselleşmenin olumlu etkileri; ekonomik
büyüme, dış ticaret, ekonomik canlanma, rekabet ve çok uluslu şirketlerin güçlenmesi alt
başlıkları altında incelenmiş olup, küreselleşmenin ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri de
ortaya konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumlu etkilerinden birisidir?
a) Ekonomik daralma
b) Dış ticaret hacminde daralma
c) Rekabet kaybı
d) Ekonomide durağanlık
e) Ekonomik büyümede artış
2) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumsuz etkilerinden birisidir?
a) İstihdam hacminde genişleme
b) İşsizlik
c) Dış ticaret hacminde genişleme
d) Çok uluslu şirketlerin güçlenmesi
e) Ekonomik büyüme
3) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme yaklaşımlarından birisi değildir?
a) Küreselleşme yandaşları
b) Küreselleşme karşıtları
c) Ilımlı küreselleşmeciler
d) Post modern küreselleşmeciler
e) Aşırı küreselleşmeciler
4) Ilımlı küreselleşmecilerin anıldığı diğer adlandırma aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
a) Politik küreselleşmeciler
b) Küreselleşme yandaşları
c) Post-Modern küreselleşmeciler
d) Dönüşümcüler
e) Küreselleşme karşıtları
5) Küreselleşme yandaşlarının savundukları görüşlere göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğru değildir?
a) Küreselleşme demokrasiyi güçlendirmektedir
b) Küreselleşmenin dünya genelinde herkese yararı vardır
c) Küreselleşme ekonomik gelişmeyi durdurarak, dünya ekonomisini hızla geliştirir.
d) Küreselleşme ekonomik büyüme ve kalkınmayı hızlandırmaktadır
e) Küreselleşme yenidünya düzenine ciddi katkılar sağlayacaktır
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6) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumsuz etkileri için doğru bir ifade
değildir?
a) Ülkeler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliği azalma göstermiştir
b) Küreselleşme süreci gelişmiş ülkelerde işsizliğe neden olmaktadır
c) Çevre sorunlarının artmasına yol açmıştır
d) Yabancı sermaye hareketleri finansal krizlere neden olabilmektedir
e) Kültürel yozlaşmaya sebep olmuştur
7) Küreselleşmenin ideolojik bir tutum olduğunu iddia eden görüşe göre aşağıdakilerden
hangisi yanlış bir ifade olarak değerlendirilemez?
a) Küreselleşme süreci demokrasiyi güçlendirmektedir
b) Gelişmiş ülkeler daha da güçlenecektir
c) Batı’nın dünyadaki pazar payının minimize edilmesi amaçlanmaktadır
d) Az gelişmiş ülkelerin bağımsızlığı artacaktır
e) Dünya genelinde gelir dağılımı adil bir şekilde sağlanacaktır

8) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumlu etkilerinden biri değildir?
a) İşlem maliyetleri azalmıştır
b) Dış ticaret hacmi genişlemiştir
c) Mal ve hizmet kalitesi artmıştır
d) Yabancı sermaye yatırımları artmıştır
e) Gelir dağılımı adaletsizliği artmıştır

9) Küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade
değildir?
a) Ilımlı küreselleşmecilerin diğer adı kuşkuculardır.
b) Küreselleşme yandaşlarının diğer adı aşırı küreselleşmecilerdir.
c) Küreselleşme karşıtlarının diğer adı kuşkuculardır.
d) Küreselleşme yandaşlarının diğer adı radikallerdir.
e) Ilımlı küreselleşmecilerin diğer adı dönüşümcülerdir.
10) Küreselleşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına hangi seçenekte yer
verilmiştir?
I. Küreselleşme karşıtlarının diğer adı aşırı küreselleşmecilerdir.
II. Küreselleşmeyle mal ve hizmet kalitesinde artış olmuştur.
III. Küreselleşme çevre sorunlarının azalmasını sağlamıştır.
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IV. Ilımlı küreselleşmecilerin diğer adı kuşkuculardır.
V. Küreselleşme yandaşlarının diğer adı radikallerdir.
a) I-II ve V
b) III ve IV
c) II ve V
d) I-III ve IV
e) I ve IV

Cevaplar
1-)e 2-)b 3-)d 4-)d 5-)c 6-)a 7-)b 8-)e 9-)a 10-)c
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3. DÜNYA TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi
3.1.1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
3.1.2. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
3.1.3. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dünya Ticaretinin serbestleşmesinin ülke ekonomilerine ne tür katkıları olmuştur?
2. Entegrasyon ve işbirliği kavramları arasında fark var mıdır?
3. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın amaçları nelerdir?
4. Dünya Ticaret Örgütü’nün temel amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dünya Ticaretinin Serbestleşmesi

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Dünya
Ticaretinin Dünya
ticaretinin
serbestleşmesi
ve serbestleşmesi
yayılması
hakkında hakkındaki
yayınları
bilgi edinebilmek.
okumak

Ticaretini
Tarifeler, Anlaşmalar ve Ticaret Dünya
ekonomik
gelişme,
Örgütleri
anlaşmalar ve ticaret
örgütleri
açısından
inceleyebilmek.

Ekonomik
işbirlikleri,
anlaşmalar ve ticaret
örgütleri hakkında bilgi
edinmek
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Anahtar Kavramlar
•

Dünya Ticareti

•

Ekonomik Entegrasyonlar

•

Gümrük Tarifeleri

•

Dünya Ticaret Örgütü
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Giriş
Bu

bölümde öncelikle

İkinci

Dünya Savaşı’ndan

sonra dünya

ticaretinin

serbestleştirilmesine yönelik olarak uygulamaya koyulan politikalar ve bazı uluslararası
ekonomik entegrasyonlar, bunların başarısız olma nedenleri ve başarılı olması için hangi
şartların gerekli olduğu incelenmeye çalışılacaktır. 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile iki dünya
savaşının yaratmış olduğu ortam serbest ticaretten uzaklaşılmasına ve daha muhafazakâr
politikalar uygulanmasına neden olmuştur. Bunun üzerine ülkeler, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında gerek ticaretin serbestleştirilmesi yönünde gerekse de bölgesel ekonomik
entegrasyonlar bağlamında önemli adımlar atmışlardır. Ticaretin serbestleştirilmesine yönelik
olarak Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Hizmet Ticareti Genel
Anlaşması (GATS) yürürlüğe koyulurken kurumsal anlamda da Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
kurulmuştur. Bölgesel ekonomik entegrasyonlar bağlamında ise Avrupa Birliği (AB),
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) gibi topluluklar kurulmuştur 38.

38

Gülden Ülgen, İktisat Bilimine Giriş, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul,
2007, s.320.
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3.1. Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi
1980’li yılların sonundan itibaren dünya yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Bir
taraftan rekabet avantajı ve pazar genişliği açısından küreselleşme yolu ile diğer taraftan da
tek bir ekonomik güç oluşturma açısından bölgeselleşme ile, dünya ekonomisi iki noktada
gelişim göstermektedir. Dış ticaret evrensel bir görünüme bürünmektedir. Son yıllarda dünya
ekonomisinde yaşanan gelişimler ele alındığında; mevcut sistemin değiştiği, eski endüstrilerin
karlılığını ve önemini kaybettiği, internet, iletişim teknolojisi ve ekonomik krizlerle birlikte
yeni ekonominin dünyaya egemen olduğu gözlenmektedir. Ancak, İkinci Dünya Savaşı’ndan
yeni ekonomiye kadar geçen bu dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin arasında
oluşan iktisadi birleşmelerin sayısında hızlı bir artış olmuştur. İktisadi birleşmeler, özellikle az
gelişmiş ülkeler için sanayileşmelerinin hızlandırılması açısından önemlidir. Geniş bir pazar
ağı oluşturduğundan iktisadi birleşmelerin dinamik etkileri son derece fazladır. Gelişmiş
ülkeler arasında kurulan iktisadi birlikler Avrupa Birliği Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA),
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği
(APEC)’ dir. Tüm bu hareketlerin temelinde yatan hedef üye ülkeler arasında ticari engelleri
yok etmek, sanayi alanında işbirliğini sağlamaktır. Birleşme hareketleri iki yönde gelişme
göstermiştir 39:
-

Coğrafi bölge temelindeki birleşmeler (AB, EFTA, NAFTA, ASEAN);

-

Dini, siyasi, ekonomik faktörlere dayanan bölgelerarası gruplaşmalar (OECD ve İslam

Konferansı Teşkilatı).
Ancak zaman zaman ekonomik entegrasyon ile işbirliği birbirine karıştırılmaktadır. Her iki
kavramla ilgili farklılıklar şunlardır 40:
Entegrasyon
- Bölge oluşumu vardır.
- Ekonomik yapıda önemli değişiklikler
meydana gelmektedir.
- Üye ülkeler arasında farklılaştırma
ortadan kalkmaktadır.
- Sosyal ve ekonomik yapıları yakın
ülkeler arasında oluşturulur.
- Uluslarüstü bir otorite bulunmaktadır.

İşbirliği
- Coğrafi bölge oluşturma zorunlu değildir.
- Ekonomik yapıda değişiklikler meydana
gelmez.
- Üye Ülkeler arasında farklılaşma
azalmaktadır.
- Ülkelerin sosyal ve ekonomik açıdan
birbirine yakın olması zorunlu değildir.
-Ulusal egemenlik korunarak sınırlı
ekonomik ilişkiler kurulmaktadır.

Seyidoğlu, a.g.e., s.279.
Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama, 3. baskı, Beta Yayın No: 2067, İşletmeEkonomi Dizisi:291, İstanbul, 2008, s.136.
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İktisadi bütünleşmeler ulusal ekonomiler arasındaki parçalanmayı azaltmak amacı ile
gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Tam bir ekonomik entegrasyona ulaşmak; ticarette, seyahatte,
sermaye hareketlerinde, ödemelerde, göç işlemlerinde herhangi bir sınırlama ile
karşılaşılmamaya bağlıdır. Parasal ve vergi bazında da entegrasyonun oluşturulması diğer
ikinci bir koşuldur 41. İktisat biliminin bu konuya ilgi göstermesi 1950’li yıllarda başlamıştır.
Konu ile ilgili ilk çalışmalardan biri Viner adlı yazara ait olup; yıllar içinde farklı eserler de
yoğunluk kazanmıştır. Viner bölgeselleşme hareketlerinin ticaret arttırıcı ve ticaret saptırıcı
etkilerinden söz etmektedir. Ticaret arttırıcı etki; yüksek koruma duvarları altında ürettiği
malı birleşmeye katılan bir ülkenin, bu malı kendisinden daha ucuz üreten diğer ülkeden ithal
etmesi anlamına gelmektedir. Böylece, üretim pahalı üretim yerine ucuz üretim yapan ülkede
gerçekleşmektedir. Ticaret saptırıcı etki ise; birleşme olmadan önce üye olmayan fakat malı
ucuza üreten ülkeden yapılan ithalatın birleşme sonrasında üye ülkelerden yapılması demektir.
Sonuçta, ucuza üretim yapan ülkenin yerini daha pahalı üretim gerçekleştiren üye ülke
almaktadır 42.
Kuramsal olarak, uluslararası ticaret teorisi serbest ticaretin dışındaki gelişmeleri
yeterince açıklayamamaktadır. Gümrük birlikleri teorisi bu konuyu daha ayrıntılı ele
almaktadır. Kurumsal açıdan

ise;

gelişmekte olan ülkeler bütünleşme çabalarını

kalkınmalarına katkı sağlayacak araç olarak kabul etmektedirler. Önemli olan ulusal iktisat
politikalarının bütünleşme hareketlerine uyum sağlayabilmesidir. Yapısal ve makroekonomik
politikalara uyum olmak üzere iki aşamalı sorun ile karşılaşılmaktadır. Ülkeler arasında
farklılıklar olduğundan, yapısal sorunlar:
-

Altyapı

-

Monopolcü eğilimler ve uygulamalar,

-

Sınırlayıcı önlemler ile çözülebilmektedir.

Makroekonomik politikaların uyumu ise,
-

Mali,

-

Parasal,

Emin Ertürk, İktisadi Birleşmeler Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu İktisadi Birleşme Hareketleri
(WTO, GATT, AB, ECO, KEİB, ICO, TIFTA, D8), 2.baskı, Alfa Yayın No:41, Dizi No: 48, İstanbul, 1998,
s.8.
42
Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, Teori ve Politika, 7. Bası, Beta Yayın No: 1403, İşletme-Ekonomi
Dizisi:123, İstanbul, 2003, s.242.
41
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-

Ödemeler dengesine yönelik düzenleyici politikalarla sağlanabilmektedir 43.

Değişik şekillerde karşımıza çıkan ekonomik birleşmeler, birleşmenin derecesine göre beş
aşamada ele alınmaktadır 44:
1) Tercihli Ticaret Anlaşmaları: Birleşme hareketinin en zayıf şeklidir. Ülkeler
aralarındaki ticari açıdan engelleri karşılıklı olarak azaltma yoluna gitmektedirler.
2) Serbest Ticaret Bölgesi: Üye ülkelerin kendi aralarında yaptıkları ticarette ticari
sınırlamalar kaldırılmıştır.
3) Gümrük Birliği: Amaç üye ülkelerin karşılıklı ticaretleri üzerindeki engelleri kaldırmak
ve birlik dışı ülkelere karşı ortak bir dış tarife uygulamaktır. Gümrük Birliği’nde serbest
ticaret bölgesine göre daha ileri bir birleşme bulunmaktadır. Gümrük Birliği teorisi tarife
analizi çerçevesinde incelenmektedir. Bu teoriye ilk katkı sağlayanlar Viner ve Meade adlı
yazarlar olup; Scitovsky, Johnson Balassa ve Lipsey teoriyi geliştirmişlerdir. Gümrük
Birliği’nin kurulması ekonomiyi gelir dağılımı, ticaret, üretim ve tüketim açısından
etkilemektedir 45.
4) Ortak Pazar: Üye ülkeler arasında üretim faktörlerinin, malların, sermayenin, işgücünün
serbestçe dolaşımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Gümrük Birliği’nden daha ileri bir aşamadır.
5) İktisadi Birlik Uygulamaları: Birlik içi serbest ticaret uygulamalarıyla en uygun
biçimde kaynak dağılımı sağlanması amaçlanmaktadır. Birleşme hareketlerinin en ileri biçimi
olan ekonomik bütünleşmede; ortak pazarın dışında, para, istihdam ve maliye konularında da
uyum sağlanması gereklidir. Bu tür bir bütünleşme birlik ülkelerinin siyasi yakınlaşmasıyla
sağlanmaktadır.
İktisadi birleşme türlerinin adı geçen özellikleri Tablo 3.1.’de yer almaktadır.
Ekonomik gelişme düzeyleri farklı ülkeler arasında birleşme hareketleri kurulduğunda;
verimli kaynaklar gelişmiş ülkede-bölgede ve verimsiz olanlar ise az gelişmiş ülkede-bölgede
kalacaktır. Altyapı yatırımları yetersiz, teknik bilgi ve işgücünden yoksun ve ilkel madde
ihracatçısı durumunda olan gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerle gümrük birlikleri
kurmaları karşılaştırmalı üstünlükler ilkesine göre sanayileşmelerini kuvvetlendirecektir 46 .
Ancak, gelişmekte olan ülkelerde veya bölgelerde kalan verimsiz kaynaklar ve gelişmiş
43

Ertürk, a.g.e., ss.14-19.
Erdal Ünsal, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, I. Bsk, İmaj Yayıncılık,
Ankara, 2005, ss.432-433.
45
Erol İyibozkurt, Uluslararası İktisat, Teori ve Politika, 3. Bsk, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1995, s.209.
46
İyibozkurt, a.g.e., s.214.
44
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bölgelerde istihdam edilemediklerinden az gelişmiş bölge ve ülkelere iş bulmaya gelen
niteliksiz işgücü o ülkenin-bölgenin daha fazla geri kalmasına neden olmaktadır. Sonuç
olarak, iki kutuplu bir entegrasyon sistemi ortaya çıkmaktadır. Bir yanda ileri teknoloji ve
nitelikli emek ve diğer yanda ise düşük teknoloji ve niteliksiz emek yer almaktadır 47.
Tablo 3.1. İktisadi Birleşmenin Türleri
Tarifelerin
Tarifelerin
Düşürülmesi Kaldırılması

Ortak
Ticaret
Politikası

Faktör
Akışkanlığı

Tercihli
Ticaret
Anlaşması

X

Serbest
Ticaret
Bölgesi

X

X

Gümrük
Birliği

X

X

X

Ortak Pazar

X

X

X

X

İktisadi
Birlik

X

X

X

X

Ortak
Para Ve
İktisat
Politikası

X

Kaynak: Erdal Ünsal, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, I.Baskı, İmaj
Yayıncılık, Ankara, 2005, s.412.

3.1.1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile iki dünya savaşının yaratmış olduğu ortam ülkeleri
ciddi ekonomik problemlerle kaşı karşıya bırakmıştır. Üretim hacmi daralmış işsizlik artmış
ve ülkeler önemli seviyelere ulaşan ödemeler dengesi güçlükleriyle karşı karşıya kalmıştır.
Ülkeler bu problemlerle mücadele etmek, bu problemlere çözüm bulmak ve yeniden çıkış
periyodu yakalamak amacıyla oldukça muhafazakâr önlemler almışlardır. Ancak alınan bu
önlemler problemleri çözmek yerine durumu daha da kötü bir boyuta taşımıştır.
Bunun üzerine daha İkinci Dünya Savaşı sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir
grup, alınan muhafazakâr önlemlerin yaratmış olduğu baskıyı hafifletmek, dünya ticaretini
düzenlemek ve ülkeler arasında daha serbest bir ticaret ortamı sağlamak amacıyla Uluslararası
47

Kenan Çelik, Uluslararası İktisat, 2. Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005, s.553.
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Ticaret Örgütü (International Trade Organization-ITO) adlı bir kurumsal düzenlemeye
geçmeyi amaçlamıştır 48 . Uluslararası Ticaret Örgütü’nün kurulmasına yönelik müzakereler
devam ederken, belirli mallar üzerinde tarife indirimlerinde bulunmak ve Uluslararası Ticaret
Örgütü’nün ülkelerce onaylanmasına kadar geçecek sürede bu indirimleri yürürlüğe koymak
amacıyla, 23 ülke Ekim 1947’de Cenevre’de geçici olarak nitelendirilen Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşması (GATT) imzalanmıştır.

Bu anlaşma 1 Ocak 1948’de fiilen

yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Ticaret Örgütü’nün kurulamaması üzerine geçici nitelikte
olan GATT 1948–1994 yılları arasında uygulanmıştır 49.
1948 yılı başında resmen yürürlüğe koyulan ve uygulanmaya başlayan GATT’ın dört
tane genel ve üç tanede özel olmak üzere toplamda yedi tane amacı vardır. Bu genel ve özel
amaçları şu şekilde sıralamak mümkündür 50;
 Genel amaçlar;
 Üye ülkelerin hayat standartlarının yükseltilmesi,
 Reel gelir ve efektif talepte dengeli ve sürdürülebilir bir artışın sağlanması,
 Dünya kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve
 Üretimin ve bunun uluslararası ticaretinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.
 Özel amaçlar;
 Gümrük vergilerini, tarife dışı engelleri ve tercihli anlaşmaları azaltarak, uluslararası
ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmasını sağlamak,
 Dünya mal fiyatlarında dengenin sağlanması ve
 Sınai ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunmaktır.

GATT’ın bu amaçlarının yanında bazı temel ilkeleri de vardır. GATT’ın bu temel
ilkelerini dört başlık altında toplamak mümkündür. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir 51;
 “En

Çok

Kayrılan

Ülke

Kuralı

(Most

Favoured

Nation

Clause,

Non-

Discrimination): Bu ilke, üye ülkelerin ticari ortakları arasında ayrım yapmamasını zorunlu
kılmaktadır. Bir başka ifadeyle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi
İlker Parasız, Uluslararası Ekonomik-Mali Kuruluşlar ve Oluşumlar, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004, s.107.
Tuğrul Arat ve Rıfat Erten, “DTÖ Hukuku ve Türkiye’ye Etkileri”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV), Editörler: M. Sait Akman ve Şahin Yaman, Ankara, Aralık 2008, ss.357-360.
50
Mehmet Behzat Ekinci, Uluslararası Hizmet Ticaretinde Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye, İstanbul
Ticaret Odası, Yayın No: 2008–10, İstanbul, 2008, s.144.
51
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, GATT Bilgilendirme Rehberi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Daire Başkanlığı GATT Müdürlüğü, Yayın No:95, Ankara, 2009, ss.5-6.
48
49
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koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorundadır. Bu kuralın bazı istisnaları
bulunmaktadır.
 Ulusal Muamele Kuralı (National Treatment): Bu kural, iç pazara ilişkin düzenleme
ve uygulamalar yönünden ithal ve yerli mallar arasında ayrım yapılmamasını öngörmektedir.
Bu ilkesi yalnız bir mal, hizmet ve fikri mülkiyet pazara girdikten sonra uygulanır. Bundan
dolayı, yerli üretimden gümrük vergisine eş bir vergi alınmamış olmasına rağmen, ithal mal
üzerinden gümrük vergisi alınması ulusal muamele ilkesine aykırılık teşkil etmez.
 Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi: Her üye ülkenin taviz listesinde
yer alan oranlar bağlı oranlar (bound rates) olarak adlandırılmakta ve ülkeler, uygulamada söz
konusu oranların üzerine çıkamamaktadırlar. Bir başka ifadeyle, söz konusu oranlar o üye
ülke bakımından bağlayıcı olmakta ve önemli ticaret ortaklarıyla telafi amacıyla müzakere
etmeksizin artırılamamaktadır.
 Tarifeler Yoluyla Koruma: Ticarette şeffaflığın sağlanmasının en etkin yolu
korumaların tarifeler aracılığıyla yapılmasıdır. GATT, tarife dışı engellerin bazı istisnalar
dışında tümüyle yasaklanmasını, tarifelerin de giderek azaltılmasını öngörmektedir.”
Bu amaç ve prensipler çerçevesinde; GATT için 1947’den 1994’e kadar geçen 47
yılda sekiz farklı çok taraflı ticaret görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu görüşmelerden
dördü konferans, dördü de çok taraflı ticaret müzakeresidir. Bu görüşmelerin yapılış yerinin,
yılının, gündem konularının ve görüşmelere katılan ülke sayılarının özetini Tablo 3.2’ de
incelemek mümkündür.
Tablo 3.2. GATT Konferans ve Müzakere Turları
Yıl

Yer/İsim

Gündem Konuları

1947

1.Cenevre
Konferansı (İsviçre)
2. Annency
Konferansı
(Fransa)
3. Torquay
Konferansı
(İngiltere)

Tarifeler

23

Tarifeler

13

4. Cenevre
Konferansı
(İsviçre)
5. Dillon Round
(İsviçre-Cenevre)

Tarifeler

1949
1951
1956

1960-1961

Tarifeler

Tarifeler

Katılan
Sayısı

Ülke

38
26
26

61

1964-1967

6. Kennedy Round
(İsviçre-Cenevre)

Tarifeler ve anti - damping
önlemleri

62

1973-1979

7. Tokyo Round
(İsviçre-Cenevre)

Tarifeler, tarife dışı önlemler
ve çerçeve anlaşmalar

102

8. Uruguay Round
(Uruguay- Punta
del Este)

Tarifeler, tarife dışı önlemler,
kurallar, hizmetler,
fikri
mülkiyet
hakları,
anlaşmazlıkların halli, tekstil,
tarım, DTÖ'nün kurulması vb.

1986-1994

123

Kaynak:Dış
Ticaret
Müsteşarlığı;
Sekiz
Çok
Taraflı
Müzakere
Turu,
(Çevrimiçi),
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/yaziciDostu.cfm?dokuman=pdf&action=detay&yayinID=195&icerikID
=294&dil=TR. 26.06.2010.

1986’da başlayan ve 1993 tarihinde tamamlanan Uruguay (Round) Müzakereleri
sonrasında varılan anlaşma sonucu kurulan ve 1.1.1995 de yürürlüğe giren Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ) (World Trade Organization: WTO), hukuki zemine oturmuş ve yaptırım gücü
artmış olarak GATT’ın yerine geçmiş ve fiilen çalışmaya başlamıştır.

3.1.2. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
1994 tarihinde imzalanan Uruguay Round Sonuç Belgesi kapsamında yer alan Hizmet
Ticareti Genel Anlaşması (GATS) uluslararası hizmet ticaretine ilişkin temel kavram, kural ve
ilkeleri ortaya koyan ilk çok taraflı anlaşmadır 52.
GATS

ile

GATT’da

mal

ticareti

hakkında

belirlenmiş

olan

hükümlerle

kıyaslanabilecek kadar geniş ve çok taraflı bir kurallar çerçevesi çizilmiştir. GATS
uluslararası hizmet ticareti esas olarak onbir ana başlık altında düzenlenmiştir. Bu başlıklar;
profesyonel hizmetler, iletişim hizmetleri, mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri, dağıtım
hizmetleri, eğitim hizmetleri, çevre hizmetleri, mali hizmetler, sağlık ve sosyal hizmetler,
kültürel hizmetler, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, ulaştırma hizmetleri ve diğer
hizmetlerinden (enerji dağıtımı gibi) oluşmaktadır 53.
GATS’ın temel amacı; belirlenen bu başlıklar altındaki hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesine ilişkin bir çerçeve oluşturmaktır. Bunu ülkelerin tur müzakerelerindeki
taahhütleri yerine getirerek gerekli iç düzenlemeleri yapmalarını sağlayarak başarmaya

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi Özel İhtisas Komisyon Raporu,
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 2000, s.13.
53
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, a.g.e., s.14.
52

62

çalışmaktadır. Bu tür düzenlemeler hem hizmetlerin hem de bunları sağlayanların önündeki
engellerin azaltılarak ya da tamamen kaldırılarak gerçekleşmektedir 54.
Üye ülkeler GATT’da mal ticaretinde olduğu gibi GATS’da hizmet ticaretinin daha
fazla serbestleşmesi ve piyasaya giriş çıkış kolaylığının sağlanmasında en çok kayrılan ülke
ilkesine sadık kalmak zorundadırlar. Üye ülkeler aynı zamanda serbestlik seviyelerinde
negatif yönde (serbestliği azaltacak şekilde) bir değişiklik yapmama konusunda taahhütte
bulunmuşlardır 55.

3.1.3. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
1 Ocak 1995 yılında faaliyete geçen DTÖ, GATT’ın Uruguay Görüşmeleri’nde
kurulmuş ve dünya ticaretini serbestleştirme çabalarını sürdürmek üzere GATT Anlaşması’nı
değiştirip geliştirerek kendi bünyesine almıştır. Başka bir ifadeyle, DTÖ yasal dayanağı
genişletilip geliştirilmiş yeni GATT sözleşmesidir. DTÖ aynı zamanda, yasal zemine
oturtulan, yaptırım gücü arttırılmış, sanayi malları ile birlikte tarım, tekstil ve hizmet
ticaretinin serbestleştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarını da bünyesine alan bir kuruluştur 56.
Bu

özellikleri

bünyesinde

barındıran

DTÖ’nün

temel

amaçları;

ticaretin

serbestleştirilmesi, üretim ve ticaretin yaygınlaşmasıyla üye ülkelerde gelir ve yaşam
standartlarının yükseltilmesi ve dünya kaynaklarının optimal kullanımının sağlanmasıdır.
Dünya ticareti artarken bundan, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin ekonomik
kalkınma gereksinmeleri ile orantılı bir pay alması için gerekli çalışmaların yapılması ve
çevrenin korunması temel hedeflerinin arasında yer almaktadır 57.
Bu amaç ve hedefler yanında DTÖ’nün temel fonksiyonlarını şu şekilde sıralamak
mümkündür 58;
 Örgütün kapsamında onaylanan ticari anlaşmaları yönetmek,
 Ticari görüşmelerde müzakere sürecinde mercii görevini üstlenmek,
 Ticari uyuşmazlıkları ele almak, gerekli çözüm önerilerini ve çözüme kavuşturmak,
 Gelişmekte olan ülkelere teknik yardım ve eğitim desteği sağlamak,
 Ülkelerin ticaret politikalarını denetlemek ve

54

Ekinci, a.g.e., s.179.
Parasız, a.g.e., s.118.
56
Seyidoğlu, a.g.e., s.217.
57
Parasız, a.g.e., s.115.
58
Ekinci, a.g.e., ss.195-196.
55
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 Uluslararası organizasyonlarla (IMF ve Dünya Bankası vb.) işbirliği halinde olmaktır.

Batılı sanayileşmiş ülkeler, Eski Doğu Bloğu ülkeleri ve Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından
sonra bağımsızlığını kazanan birçok ülke bugün bu örgütün üyesi konumunda olup bugün
itibari ile 150’nin üzerinde üyesi vardır 59.

59

Seyidoğlu, a.g.e., s.218.

64

Uygulamalar

1. Dünya Ticaret Örgütü’nün internet sitesini inceleyiniz (http://www.wto.org/),
örgütün faaliyetleri ve güncel haberleri hakkında bilgi edininiz.
2. Dünya Ticaret Örgütü’nün yayımlamış olduğu 2014 yılı Dünya Ticaret
Raporu’nu okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1) Entegrasyon ve işbirliği arasındaki farklılıklar nelerdir?
2) Ekonomik birleşmelerden ortak pazarı açıklayınız.
3) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın genel amaçları nelerdir?
4) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’nın temel amacı nedir?
5) Dünya Ticaret Örgütü’ nün temel fonksiyonları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Dünya ticaretinin önündeki engelleri kaldırmak ve ülkeler arasındaki
ticareti daha serbest hale getirmek amacıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ve Dünya Ticaret
Örgütü gibi uygulamalara değinilmiştir. Ekonomik İşbirlikleri ve entegrasyonlar hakkında
bilgiler verilmiş olup, adı geçen anlaşmalar ve örgütlerin amaç ve ilkeleri belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1 ) Aşağıdaki ifadelerden Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT)
özel amaçları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. Dünya mal fiyatlarında dengenin sağlanması
II. Üye ülkelerin hayat standartlarının yükseltilmesi,
III. Reel gelir ve efektif talepte dengeli ve sürdürülebilir bir artışın sağlanması
IV. Sınai ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunmak
V. Dünya kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması
a) I ve V
b) I, III, IV ve V
c) II, III ve IV
d) II ve III
e) I ve IV
2) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyon (birleşme) aşamalarından birisi
değildir?
a) Tercihli Ticaret Anlaşmaları
B) Serbest Ticaret Bölgeleri
C) Gümrük Birliği
D) Ortak Pazar
e) Avrupa Birliği
3) “Üye ülkelerin ticari ortakları arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılan” GATT’ın
temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ulusal muamele kuralı
b) Tarifeler yoluyla koruma kuralı
c) En çok kayrılan ülke kuralı
d) Gümrük vergisi kuralı
e) Uluslararası muamele kuralı
4) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) temel fonksiyonlarından
birisidir?
a) Gelişmiş ülkelere eğitim desteği sunmak,
b) Öncelikli olarak gelişmiş ülkelerin ticaret politikalarını denetlemek
c) Örgütün kapsamında onaylanan ticari anlaşmaları yönetmek,
d) Ticari görüşmelerde müzakere sürecini IMF’ye bırakmak
e) Sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ticari uyuşmazlıkları ele almak
5) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) aşağıdaki müzakerelerden
(Round) hangisinden sonra Dünya Ticaret Örgütü’ne devredilmiştir?
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a) Kennedy Round
b) Uruguay Round
c) Tokyo Round
d) Dillon Round
e) Cenevre Round
6) GATT için 1947’den 1994’e kadar geçen 47 yılda 12 farklı çok taraflı ticaret
görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu görüşmelerden sekizi konferans, dördü de
çok taraflı ticaret müzakeresidir.
a) doğru

b) yanlış

7) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması aşağıdaki müzakerelerin hangisinin sonuç belgesi
kapsamında yer almaktadır?
a) Davos
b) Oslo
c) Tokyo
d) Uruguay
e) Cenevre
8) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel fonksiyonlarından
birisi değildir?
a) Uluslararası organizasyonlarla (IMF ve Dünya Bankası vb.) işbirliği halinde olmak
b) Ticari görüşmelerde müzakere sürecinde merci görevini üstlenmek
c) Ülkelerin ticaret politikalarını denetlemek
d) Örgütün kapsamında onaylanan ticari anlaşmaları yönetmek
e) Ülkelerin ticaret politikaları üzerinde baskı kurarak ticaretin önündeki engel ve
kısıtlamaları arttırmak
9) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölge temelindeki birleşmelerden biri değildir?
a) İslam Konferansı Teşkilatı
b) Avrupa Birliği
c) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
d) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
e) Güney Doğu Asya Ülkeleri Topluluğu
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10) Ticaret arttırıcı etkinin tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Yüksek koruma duvarları altında ürettiği malı birleşmeye katılan bir ülkenin, bu malı
kendisinden daha ucuz üreten diğer ülkeden ithal etmesidir.
b) Birleşme olmadan önce üye olmayan fakat malı ucuza üreten ülkeden yapılan ithalatın
birleşme sonrasında üye ülkelerden yapılmasıdır.
c) Birleşmeden sonra üye olmayan fakat malı ucuza üreten ülkeden yapılan ithalatın birleşme
sonrasında üye ülkelerden yapılmasıdır.
d) Yüksek koruma duvarları altında ürettiği malı birleşmeye katılan bir ülkenin, bu malı
kendisinden daha pahalı üreten diğer ülkeden ihraç etmesidir.
e) Birleşme olmadan önce üye olan fakat malı pahalı üreten ülkeden yapılan ihracatın
birleşme sonrasında üye ülkelerden yapılmasıdır.

Cevaplar
1-)e 2-)e 3-)c 4-)e 5-)b 6-)b 7-)d 8-)e 9-)a 10)a
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4. BAZI ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bazı Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar
4.1.1. Avrupa Birliği
4.1.2. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
4.1.3. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
4.1.4. Karadeniz Ekonomik İşbirliği
4.2. Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarısızlık Nedenleri ve Başarı
Şartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uluslararası ekonomik organizasyonlar temel olarak hangi amaçla kurulurlar?
2) Uluslararası ekonomik organizasyonların başlıcaları nelerdir?
3) Uluslararası ekonomik organizasyonlar neden başarısız olur?
4) Uluslararası ekonomik organizasyonların başarı koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
ekonomik
Bazı
Uluslararası Uluslararası bazı ekonomik Uluslararası
entegrasyonlar
hakkında entegrasyonlar
hakkında
Ekonomik Entegrasyonlar
bilgi sahibi olabilmek.
araştırma yapmak
Konu

Uluslar arası bazı ekonomik
entegrasyonların
tarihsel
Entegrasyonların
gelişimi,
bu
entegrasyonların
Başarısızlık Nedenleri ve
başarısızlık nedenleri ve
Başarı Şartları
başarı
şartlarının
değerlendirilmesi
Uluslararası

Ekonomik

Uluslararası
ekonomik
entegrasyonların başarısızlık
nedenleri
ve
başarı
şartlarının araştırılması
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Ekonomik Entegrasyon
Avrupa Birliği
Ekonomik Entegrasyonların Başarısızlık Nedenleri
Ekonomik Entegrasyonların Başarı Şartları
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Giriş
Bu bölümde bazı uluslararası ekonomik entegrasyonların gelişim süreci, uluslararası
ekonomik entegrasyonların başarısızlık nedenleri ve başarı şartları üzerinde durulmuştur.
Geçmişten günümüze kadar çeşitli alanlarda değişime neden olan küreselleşme kavramıyla
birlikte özellikle sosyo-ekonomik alanda yaşanan gelişmeler; bazı uluslararası ekonomik
entegrasyonların oluşmasına ön ayak olmuştur. Bu ekonomik entegrasyonların en önemlileri
Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’dir.
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4.1. Bazı Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar
4.1.1. Avrupa Birliği
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan yenidünya düzeninde kurulan Avrupa
Birliği’nin (AB) kuruluşu pek çok farklı nedene bağlanmaktadır. Bu nedenleri şu şekilde
özetlemek mümkündür 60;
 Merkezi Avrupa’da ortaya çıkabilecek bir çatışmayı önlemek,
 ABD’nin yayılma politikası sonucunda Avrupa’nın sıkışmasını ve manevra kabiliyetini
kaybetmesini önlemek,
 Savaş için gerekli olan enerji ve araçlarının (kömür ve demirin) kontrolünü sağlamak,
 Pazar imkânlarını genişleterek, üretim ve buna bağlı olarak da ekonomik refahı arttırmak,
 Avrupa’da ortak toprak ve kültür birliğini sağlamaktır.
AB’nin kuruluşunun arkasında yatan bu nedenlerin hepsinin kısmen de olsa AB’nin
kurulmasında etkisi vardır. Bu nedenler ve özellikle de hızlı bir ekonomik kalkınma ile İkinci
Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından kısa sürede kurtulma isteği Avrupa’da bir birlik kurma
düşüncesinin doğmasına neden olan en önemli faktörler olmuştur.
Avrupa’da bir birlik kurma düşüncesi ilk olarak Fransa Dışişleri Bakanı Robert
Schuman tarafından 1950 yılında üretim için önemli faktörler arasında yer alan iki önemli
sektörde kömür (bu dönemde sanayi üretiminin gerçekleşmesini sağlayan enerjinin
oluşmasındaki en önemli faktör) ve çelik sektöründe ortak bir pazarın yaratılması
düşüncesiyle doğmuştur. Bu düşünce doğrultusunda 18 Nisan 1951 yılında Paris'te Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) kuran anlaşmayı Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda,
Belçika ve Lüksemburg imzalamış ve birliğin temelleri atılmıştır. Daha sonra topluluk dünya
düzenin gelişimine (enerji faktörünün her geçen gün öneminin artması üzerine) bağlı olarak
topluluk üyesi Dışişleri Bakanları bir Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve bir Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) yaratmak düşüncesiyle bir araya gelmişlerdir. On ay
sonra ise, 25 Mart 1957'de bu iki topluluğu kuran anlaşmayı Roma'da imzalamışlardır 61. Bu
tarihten sonra Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi altı kurucu üye

Emin Ertürk, Uluslararası İktisat, Alfa Basım Yayın, Yayın No : 997, İstanbul, 2001, s.268.
Nicholas Moussis, Avrupa Birliği Politikalarına Giriş Rehberi, Çeviren : Ahmet Fethi, Mega Press
Kitabevi, İstanbul, 2004, ss.17-18.
60
61
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ülke tarafından kurulan topluluk AET adı altında varlığını 1992 yılına kadar sürdürmüş 1992
yılında imzalanan Maastricht Anlaşması’yla topluluğun ismi Avrupa Birliği olmuştur 62.
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulan
AET’nin kısa sürede gösterdikleri başarı diğer Avrupa ülkelerini de birliğe katılma yönünde
istekli hale getirmiş ve Birlik kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında genişleme
süreci yaşamıştır.
Birlik ilk genişlemesini 1973 yılında gerçekleştirmiş ve bu genişlemede Danimarka,
İrlanda ve Birleşik Krallık birliğe katılarak birliğin üye sayısı 9’a yükselmiştir. İkinci
genişleme 1981 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Yunanistan birliğe katılarak birliğin
üye sayısı 10’a yükseltmiştir. Üçüncü genişleme 1986 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme
de İspanya ve Portekiz birliğe katılarak birliğin üye sayısı 12’ye yükselmiştir. Dördüncü
genişleme 1995 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Avusturya, Finlandiya ve İsveç
birliğe katılarak birliğin üye sayısı 15’e yükselmiştir 63 . Beşinci genişleme 2004 yılında
gerçekleşmiş ve bu genişleme de Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya birliğe katılarak
birliğin üye sayısı 25’e yükselmiş ve birlik en büyük genişlemesini gerçekleştirmiştir. Altıncı
ve son genişleme 2007 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Bulgaristan ve Romanya
birliğe katılarak birliğin üye sayısı 27’ye yükselmiştir.
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Daha sonra, 2013 yılında

Hırvatistan’ın da katılımıyla birlikte bu sayı 28’e yükselmiştir.
AB’ye üye olabilmek için Kopenhag Kriterleri adı altında toplanan birtakım
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üç başlık altında toplanan Kopenhag
Kriterleri, siyasi, ekonomik ve AB müktesebatına uyumdan oluşmaktadır. Üç ana başlık
altında toplanan ve adayların tam üye olmaları için uymaları zorunlu olan kriterleri aşağıdaki
gibi özetlemek mümkündür 65;
 “Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların
korunmasını teminat altına alan kurumların istikrarını sağlamak, (siyasi kriter)
Sahir Özdemir, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Toplulukları, Avrupa Birliği,
Roma Anlaşması, Avrupa Tek Senedi, Avrupa Birliği Anlaşması, Maastricht Anlaşması, Amsterdam
Anlaşması, Nice Anlaşması, DPT Yayını, Ankara, 2001, s.1.
63
Aydın Fındıkçı, “Avrupa Birliği’nin Doğuya Genişleme Sürecinde Tam Üyeliğin Yeni Koşulları ve Türkiye”,
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı Bildiriler Kitabı, Hazırlayan: Yaşar Hacısalihoğlu ve Servet
Karadağ, Çantay Kitabevi, Ankara, 2003, ss.249–251.
64
Zeynep Yücel, “Avrupa Birliği’nin Genişleme Politikasının Güvenlik Boyutu”, Uluslararası Hukuk ve
Politika, Cilt:4, No:13, 2008, s.48.
65
Fındıkçı, a.g.m., s.253.
62
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 İşleyen bir pazar ekonomisine sahip olunmasının yanı sıra, AB içindeki rekabet baskısı
ile piyasa güçleri karşısında durabilme yeteneğine sahip olmak, (ekonomik kriter)
 Siyasi,

Ekonomik

ve

Parasal

Birlik

de

dâhil

olmak

üzere

tam

üyelikten

kaynaklanan yükümlülüklerine uyum yeteneğine (AB müktesebatına uyum) sahip olmaktır.”
Kopenhag siyasi kriterlerine uyum, bir ülkenin üyelik müzakerelerinin açılması için ön
şart olarak kabul edilmektedir. Kopenhag Kriterlerinin tamamına uyum sağlanması ise AB'ye
üye olarak katılmanın temelini oluşturmaktadır 66.
Türkiye’nin AB ile ilişkileri 1959 yılında yapılan üyelik başvurusu ile resmi olarak
başlamıştır. Ortaklık rejiminin temeli 1963 yılında imzalanan ve 1964 yılında yürürlüğe giren
Ankara Anlaşması ile atılmıştır. Bunu 1971 yılında imzalanan Katma Protokol izlemiştir.
Bütünleşme için kademeli bir süreç öngörülmüş ve ilk adım olarak ikili ticaretin
serbestleştirilmesi sağlanarak Gümrük Birliği (GB) 31 Aralık 1995 tarihi itibariyle
tamamlanmış ve 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye GB’ ne girmiştir 67. 2005 yılından
itibaren AB ile tam üyelik müzakerelerine başlanmış ve bugün hala Türkiye tam üyelik için
Kopenhag Kriterleri çerçevesinde müktesebata uyum çalışmalarını devam ettirmektedir.

4.1.2. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Türkiye, İran ve Pakistan arasında iktisadi, teknik ve kültürel konularda işbirliğini
geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulan Bölgesel İşbirliği Teşkilatının bir uzantısı olan
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı-EİT (Economic Cooperation Organization-ECO) 1985 yılında
faaliyete geçmiştir. 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan da EİT’e katılmışlardır. Böylelikle EİT üzerinde 350
milyon insanın yaşadığı, 7 milyon kilometrekarelik alanı kapsayan on üyeli bir teşkilat haline
gelmiştir 68.

Murat Kavalalı, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci: AB’nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan
Ülkeleri İle İlişkileri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005,
s.17.
67
Ertürk, Uluslararası İktisat, ss.292-298.
68
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dış Ekonomik İlişkiler Özel İhtisas Komisyon Raporu, Dokuzuncu
Kalkınma Planı 2007–2013, Ankara, 2007, s.84.
66
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EİT’nin temel amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür 69;
 Üyelerin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması,
 Aşamalı olarak üye ülkeler arasındaki ticaret engellerinin kaldırılması,
 Üye ülkelerin dünya ticaretin geliştirilmesindeki rolünün artırılması,
 Üye ülke ekonomilerinin dünya ekonomisine aşamalı olarak entegrasyonun sağlanması,
 Üye ülkeler arasında ve diğer ülkelerle üye ülkeler arasında taşımacılığın ve iletişimin
geliştirilmesi,
 İktisadi liberalleşmenin sağlanarak özelleştirmeye gidilmesi,
 Üye ülkelerin temel kaynaklarının kullanımının sağlanması,
 Üye ülkelerin sanayi ve tarım kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması,
 Uyuşturucu, ilaç kullanımı gibi zararlı alışkanlıklarını önüne geçilmesi,
 Çevrenin korunmasının sağlanması,
 Tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve
 Bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin arttırılmasıdır.
EİT bu hedeflere ulaşmaya çalışırken, faaliyetlerini ekonomi, altyapı, tarım, sanayi,
bilim ve teknoloji konularındaki uzmanlık komiteleri aracılığıyla yürütmektedir. Bunlardan
Sanayi İşbirliği Komitesi ve Altyapı İşbirliği Komitesi en önemlileridir. Bu komitelerin
çalışmaları arasında ortak sanayi yatırımlarının yapılması, tercihli bir ticaret sisteminin
oluşturulması, bir yatırım bankasının kurulması, ulaştırma ve haberleşme alanlarında
işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır. Günümüzde yeni katılımlarla genişleyen
teşkilat son yıllarda bölgesel işbirliğindeki önemini de arttırmıştır 70.
Türkiye'nin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile birlikte üye olduğu bir bölgesel
ekonomik işbirliği teşkilatı olan EİT'nin ülkemiz için gerek ekonomik gerekse sosyo-kültürel
anlamda önemi büyüktür. Türkiye bugün itibariyle konumu, gelişmişlik düzeyi ve tüm dünya
ile siyasi ve ekonomik ilişkileriyle EİT içinde öncü bir durumdadır. EİT bölgesinin zengin
enerji

kaynaklarının

akılcı

bir

şekilde

kullanılması

ve

uluslararası

pazarlara

ulaştırılmasındaki enerji güvenliğinin sağlanması ülkemiz bakımından da büyük önem
taşımaktadır 71.

Ömer Faruk Baykal, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası”, Uluslararası
Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dışişleri Bakanlığı, Sayı:33, 2008, ss.58-59.
70
Seyidoğlu, a.g.e., s.291.
71
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dış Ekonomik İlişkiler Özel İhtisas Komisyon Raporu, s.84.
69
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4.1.3. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 1961 yılında İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Amerika ve Kanada’nın oluşturdukları Marshall Yardımları kapsamında
Avrupa ekonomilerinin onarımı için yaptığı yardımların yönetimi ve koordinasyonu sağlamak
amacıyla kurulan Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) yerine Paris’te Türkiye’nin de
içinde bulunduğu 20 kurucu üye ile birlikte kurulmuştur 72.
OECD’nin kuruluş amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür 73;
 “Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde halkın yaşam standartlarını iyileştirmek,
 Sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikalara destek ve yardım sağlamak,
 İşsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü
gelişmenin desteklenmesini sağlamak,
 Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım
gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek vermektir.”
1961 yılında 20 kurucu üye ile bu amaçlara ulaşmak amacıyla kurulan OECD bugün
itibariyle 31 üye (Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore,
Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya,
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) ve 328
milyon Euro ‘lük bütçeye sahiptir 74.
“OECD'ye üye veya bu örgüte üye olmak isteyen ülkeler, sosyo-ekonomik ve politik
yaşamda, demokrasi, insan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık ile açık pazar ekonomisi
çerçevesinde istikrarlı gelişimi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir. Bu ilkeler, aynı
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zamanda, OECD’nin amaçlarının gerçekleştirilmesine de hizmet ederler. OECD, bir taraftan
bu ilkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine yardımcı olurken, diğer taraftan da örgüte üye
olmayan ülkelerde ilkelerinin tanıtımını yapmaktadır.” 75
OECD içinde ortak kararlar alınmasında ve ortak tutumlar belirlenmesinde yedi büyük
Batılı sanayileşmiş ülkenin önemli bir payı vardır. Bu ülkeler Yediler Grubu (Group of
Seven-G7) olarak da adlandırılan ABD, Kanada, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya ve
İngiltere’den oluşmaktadır. Bu grup günümüzde Rusya Federasyon’unun da katılmasıyla
Sekizler Grubu durumuna gelmiştir 76.

4.1.4. Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Türkiye’nin daveti üzerine Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan,
Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan devlet
ve hükümet başkanları 25 Haziran 1992 ‘de İstanbul’da bir zirve toplantısı yapılmıştır.
Başkanlar bu zirvede imzaladıkları Zirve Deklarasyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ni
(KEİ) kurmuşlardır. 2004 yılında Sırbistan Karadağ’ın da birliğe katılımıyla üye ülkelerin
sayısı 12’ye çıkmıştır. Yalta’da 5 Haziran 1998 tarihinde Hükümet başkanları tarafından
imzalanan KEİ Şartı 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sonuçta, KEİ bölgesel bir
ekonomik örgüt haline gelmiştir 77.
KEİ'nin

kuruluş

temel

amacı;

“üye

ülkelerin

coğrafi

yakınlıklarından

ve

ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak, aralarındaki ekonomik,
ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz havzasının bir barış, istikrar
ve refah bölgesine dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, kısa
dönemde bölge ülkeleriyle işbirliği için uygun ortamın oluşturulması, mal ve hizmet
ticaretinin artırılması öngörülmüş, uzun dönemde ise kişilerin, malların, sermayenin ve
hizmetlerin daha serbest dolaşımı hedeflenmiştir.” 78
KEİ çerçevesinde üye ülkelerin işbirliği alanları geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
KEİ üyesi ülkeler, üzerinde anlaşmaya vardıkları ilkeler çerçevesinde, insani, doğal ve diğer
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kaynaklarını ulusal ekonomilerinin sürdürülebilir kalkınması ve halklarının sosyal refahlarının
sağlanmasında etkin bir şekilde kullanmak amacıyla; ticaret ve ekonomik kalkınma,
bankacılık ve finans, haberleşme, enerji, ulaştırma, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık ve
eczacılık, çevre korunması, turizm, bilim ve teknoloji, istatistiki bilgi değişimi, gümrük
konularında işbirliği, insani temaslar, örgütlü suçlarla mücadele, kurumsal yenilenme ve iyi
yönetişim, küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler), acil yardım, kültür ve eğitim gibi
alanlarda işbirliği yapmaktadırlar 79.
KEİ, bugün zamanımızın ve bölgenin gereksinimlerine cevap veren, katılan devletlerin
aralarındaki mevcut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi esasına dayanan;
coğrafi yakınlık, tarihsel bağlar, ekonomik tamamlayıcılık özelliklerini dikkate alan, somut
projelere dönük, esnek, pragmatik, işlevsel ve çağdaş, özel sektör ağırlıklı kendine özgü bir
oluşumdur 80. Ayrıca, KEİ Balkanlardan Kafkaslara kadar uzanan 20 milyon kilometre karelik
bir alanı kapsayan, petrol, doğalgaz, kömür, çeşitli mineraller ve ormancılık gibi doğal
kaynaklar yönünden oldukça zengin olan, 350 milyonu aşkın insanın yaşadığı, konumu
itibariyle de Batı Avrupa ile Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine bir geçiş noktası teşkil eden
stratejik bir topluluktur 81.
İncelemeye çalıştığımız bu uluslararası ekonomik entegrasyonların yanında;
Avrupa’da, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA), Amerika’da; Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Anlaşması (NAFTA), Güney Ortak Pazarı (MERCUSOR), Afrika’da; Doğu ve Güney
Afrika Ortak Pazarı (COMESA), Asya’da; Güney Doğu Asya Ülkeleri Topluluğu (ASEAN)
gibi daha birçok uluslararası ekonomik entegrasyon örneği mevcuttur.

4.2. Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarısızlık Nedenleri
ve Başarı Şartları
Uluslararası ekonomik entegrasyonlar farklı ülke gruplarında farklı sonuçları
vermektedir. Ekonomik entegrasyonlardan beklenen faydalar gelişmiş ülkelerde genellikle
olumlu şekilde sonuçlanırken, başka bir ifade ile gelişmiş ülkeler ekonomik entegrasyon
sonucunda ekonomisine önemli katkılar sağlarken az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler
gelişmiş ülkeler ile ya da farklı bir gelişmişlik seviyesine sahip bir ülke grubu ile birlikte bir
N. Gökçen Kaya, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Şartının Kabul Edilişinin 10. Yıldönümünde KEİ’nin
Bir Değerlendirmesi”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dışişleri Bakanlığı, Sayı:35, 2009, ss.11–12.
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ekonomik entegrasyona gittiklerinde ekonomik entegrasyonlardan beklenen faydaları
sağlayamamaktadırlar.
Gelişmiş ülkelerin ekonomik entegrasyonlardan olumlu sonuçlar elde etmesinin en
önemli nedeni entegrasyona gittiği ülkelerle kendi ülkesinin ya daha üsttün bir ekonomik
yapıya ya da benzer ekonomik, sosyal ve kültürel yapıya sahip olmasıdır. Az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkeler ise gelişmiş bir ülke grubu ile entegrasyona gittiğinde ekonomik
yapılarının, altyapılarının, uyguladıkları para, maliye ve dış ticaret politikalarının ve siyasal
ve

kültürel

yapılarının

birbirlerinden

farklı

olması

genelde

beklenen

faydaların

sağlanamamasına neden olmaktadır.
Ekonomik entegrasyon sürecine dahil 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 ve entegrasyon sürecine dahil olan
ülkelerin entegrasyondan maksimum faydayı sağlayabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi
ya da oluşturulması gerekmektedir. Bu şartları şu şekilde özetlemek mümkündür 82;
 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.
 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.
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 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.
 Siyasal ve Kültürel Yakınlık; Birliğe dahil olan ülkelerin ekonomik yapılarının benzerliği
kadar entegrasyonun başarısını etkileyen bir diğer unsur siyasal ve kültürel yakınlıktır. Birliğe
dahil olan ülkelerin benzer siyasi ve kültürel özellikler göstermeleri entegrasyonun başarısını
arttırırken, farklı siyasi ve kültürel yapı entegrasyonun başarı şansını düşürmektedir.
Yukarıda saydığımız 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 83. Bu saydığımız 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.

İstiklal Alpar, “Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Ekonomik
Yaklaşım Dergisi Yayını, Cilt:4, Sayı: 9, 1993, s.108.
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Uygulamalar

1. OECD’nin internet sitesini (http://www.oecd.org/) inceleyiniz, faaliyetleri ve
güncel haberleri hakkında bilgi edininiz.
2. OECD’nin 2014 yılı Bölgesel Bakış Raporu’nu (OECD Regional Outlook 2014
Regions and Cities: Where Policies and People Meet) aşağıdaki internet
adresinden çevrimiçi olarak okuyunuz. (http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regionaloutlook-2014_9789264201415-en#page2)
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Uygulama Soruları
1) Avrupa Birliği’ ne üye olmak için zorunlu kriterler nelerdir?
2) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın temel amaçları nelerdir?
3)Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ne zaman hangi amaçla
kurulmuştur?
4) Karadeniz Ekonomik İşbirliği hangi tarihte hangi ülkeler arasında kurulmuştur?
5) Ekonomik entegrasyonların başarılı olabilmesi için gerekli şartları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; ülkeler arasında ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkileri arttırmak
amacıyla Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi entegrasyon hareketleri ele alınmıştır. Ancak
ortaya çıkan bu entegrasyon hareketlerinin olumlu etkileri olduğu kadar, olumsuz etkileri de
bulunmaktadır. Ülkelerin entegrasyon hareketlerinden maksimum faydayı sağlayabilmeleri
için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden birisi değildir?
a) Amerika Birleşik Devletleri
b) Fransa
c) Almanya
d) Belçika
e) İtalya
2) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyonun ilk aşamasıdır?
a) Gümrük birliği
b) Tercihli ticaret anlaşmaları
c) Serbest ticaret bölgeleri
d) İktisadi birlik
e) Ortak pazar
3) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyonun en ileri aşamasıdır?
a) Tercihli Ticaret Anlaşmaları
b) Gümrük Birliği
c) Serbest Ticaret Bölgeleri
d) İktisadi Birlik
e) Ortak Pazar
4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden birisidir?
a) Bulgaristan
b) Romanya
c) Estonya
d) Hollanda
e) Türkiye
5) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik entegrasyonun başarı şartlarından
birisi değildir?
a) Ekonomik yapı benzerliği
b) Döviz kuru politikalarının farklı olması
c) Yeterli altyapı
d) Siyasal ve kültürel yakınlık
e) Yatırım politikalarının benzerliği
6) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik entegrasyonların refah düzeyi üzerindeki
etkilerinden biri değildir?
a) Statik etkilerin ortaya çıkması
b) Birlik içinde ticaret hacminin artması
c) Birlik dışı ülkelerin rekabet ortamında fiyatları arttırması
d) Dinamik etkilerin ortaya çıkması
e) Birlik dışı ülkelerle ticaret hacminin azalması
89

7) Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) temel amaçlarından
birisi değildir?
a) Üyelerin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması
b) Aşamalı olarak üye ülkeler arasındaki ticaret engellerinin kaldırılması
c) Aşamalı olarak üye ülkeler arasındaki ticari engellerinin arttırılarak ticaretin kontrol altına
alınması
d) Üye ülkelerin temel kaynaklarının kullanımının sağlanması
e) Çevrenin korunmasının sağlanması
8 ) Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD)
amaçlarından birisi değildir?
a) Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen
dünya ticaretinin geliştirilmesine destek vermek
b) Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü
gelişmenin desteklenmesini sağlamak,
c) Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde halkın yaşam standartlarını iyileştirmek
d) İşsizliğin ortadan kaldırılması
e) Gelişmekte olan ülkeler hariç halkın yaşam standartlarını yükseltmek
9) OECD içinde ortak kararlar alınmasında ve ortak tutumlar belirlenmesinde önemli
rolü olan Sekizler Grubu’nun içinde aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almamaktadır?
a) Portekiz
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Rusya Federasyonu
d) Kanada
e) Japonya
10) Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin (KEİ) üyelerinden birisi
değildir?
a) Türkiye
b) Arnavutluk
c) İtalya
d) Azerbaycan
e) Yunanistan

Cevaplar
1-)a 2-)b 3-)d 4-)d 5-)b 6-)c 7-)c 8-)e 9-)a 10-)c
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5. FİNANSAL KRİZLER, TEORİK ÇERÇEVESİ VE 1990’LI
YILLARDA YAŞANAN FİNANSAL KRİZLERİN FİNANSAL KRİZ
MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Finansal Kriz: Tanım
5.2. Finansal Kriz Çeşitleri
5.3. Finansal Krizlere Sebep Olan Faktörler
5.4. Finansal Kriz Kuramları
5.4.1. Yeni Keynesci Okul, Finansal Krizler ve Asimetrik Enformasyon
5.4.2. Post Keynesci Okul ve Finansal Krizler
5.4.3. Monetarist Yaklaşım ve Finansal Krizler
5.4.4. Felaket Miyopluğu Yaklaşımı
5.5. Finansal Krizleri AçıklamayaYönelik Modeller
5.5.1. Birinci Nesil Modeller
5.5.2. İkinci Nesil Modeller
5.5.2.1. 1992 ERM Krizi
5.5.2.2. 1994 Meksika Krizi
5.5.3. Üçüncü Nesil Modeller
5.5.3.1. 1994 Türkiye Krizi
5.5.3.2. 1997 Doğu Asya Krizi
5.5.3.3. 1998 Rusya Krizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Finansal kriz nedir?
2) Finansal krizler nasıl ortaya çıkmaktadır?
3) Finansal krizler öngörülebilir mi?
4) Finansal kriz ortaya çıkmadan önce önlem almak mümkün müdür?
5) Finansal kriz çeşitleri nelerdir?
6) Finansal kriz kuramları nelerdir?
7) Finansal krizleri hangi modeller açıklamaktadır?
8) Finansal krizlerden ders alınarak ileride ortaya çıkması muhtemel krizlerin etkisi
azaltılabilir mi?

93

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
Veya

Finansal Kriz Tanımı, Finansal Kriz ve Finansal Finansal kriz ve finansal
Çeşitleri Ve Krize Sebep krizin yapısal özelliklerinin krizin yapısal özelliklerinin
kavranması.
araştırılması
Olan Faktörler
Finansal Kriz Kuramları

Finansal
Açıklamaya
Modeller

Finansal kriz ile ilgili Finansal kriz ile ilgili
kuramların incelenmesi.
kuramların analiz edilmesi

Krizleri Finansal krizleri açıklamaya
Yönelik yönelik olarak ortaya çıkan
modelleri ele almak ve
yaşanmış
krizleri
değerlendirmek

Finansal krizleri açıklamaya
yönelik olarak ortaya çıkan
modelleri
incelemek
ve
yaşanmış
krizlerin
nedenleriyle
sonuçlarını
tartışmak
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Anahtar Kavramlar
•

Finansal Kriz

•

Kriz Modelleri

•

Finansal Kriz Sebepleri

•

Finansal Kriz Kuramları
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Giriş
Bu bölümde finansal kriz kavramı ve çeşitleri, kriz teorileri, finansal krizlere sebep
olan faktörler ve finansal krizleri açıklamaya yönelik modeller ele alınmıştır. Ayrıca, finansal
kriz kuramları içinde yer alan
a-Yeni Keynesçi Okul, Finansal Krizler ve Asimetrik Enformasyon,
b-Post Keynesci Okul ve Finansal Krizler,
c-Monetarist Yaklaşım ve Finansal Krizler,
d-Felaket Miyopluğu Yaklaşımı,
e-1990’lı Yıllarda Yaşanan Küresel Finansal Krizler
konularının bu modeller çerçevesinde açıklanması üzerinde durularak, finansal krizlerle ilgili
önemli bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
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5.1. Finansal Kriz : Tanım
Genel olarak çeşitli finansal kurumların ve finansal varlıkların ani değer kaybına
uğraması ve oluşan bankacılık panikleri ile birlikte yaşanan ekonomik gerileme gibi durumlar
finansal kriz olarak adlandırılır. Söz konusu kavram, finansal varlık fiyatlarında kabul
edilebilir sınırların dışında gerçekleşen dalgalanmaları ifade eder. Borsada yaşanan çöküşler,
oluşan ekonomik balonların patlaması ve döviz krizleri de finansal kriz olarak
adlandırılmaktadır. Mishkin ise finansal krizleri “ verimli yatırım olanaklarına sahip finansal
piyasaların ahlaki tehlike, ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi nedeniyle, fonları
etkili biçimde kanalize edememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan bozulma” olarak
tanımlamaktadır. 84 Goldstein ve Turner’a göre finansal kriz, ödeme bozuklukları ve buna
bağlı mali kurum iflasları ve kısa vadeli faiz oranları, varlık fiyatları ve finansal göstergelerin
tümünün veya çoğunluğunun ani, keskin ve açık bir biçimde bozulması iken, Kindleberger’e
göre finansal kriz, konjonktürel dalgalanmaların temel bir unsurudur ve konjonktürün tepe
noktasından dönüldüğünde önceki genişlemenin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır.

85

Buna karşılık, Paul Krugman finansal krizin belirli bir tanımının

bulunmadığını öne sürerken, Edward ve Santanella ise finansal krizleri, paranın değerindeki
belirgin bir düşüşle ilişkilendirmiştir. Bunların dışında kalanlar ise finansal krizler ile paranın
değerindeki düşüş ve uluslararası rezervlerin önemli ölçüde tükenmesi arasındaki ilişkiyi
vurgulamışlardır. 86

5.2. Finansal Kriz Çeşitleri
Finansal Krizler, iktisat literatüründe para krizleri, banka krizleri, sistemik krizler ve
dış borç krizleri olarak dört başlık altında incelenmektedir.
Kriz literatüründe döviz krizi veya ödemeler dengesi krizi olarak da anılan para
krizleri, uygulanan kur politikasına bağlı olarak bir ülke parasının hızla değer kaybetmesi
durumu olarak tanımlanabilir. Para krizleri her ne kadar farklı kur rejimlerinde ortaya
çıkabilse de para krizlerini açıklayan birinci, ikinci ve üçüncü modellerde üzerinde durulduğu
gibi ortaya çıkış nedenleri farklı olsa bile para krizlerinin hepsi sabit kur rejimi uygulayan
Selçuk Balı, Ahmet Büyükşalvarcı, 1630’dan 2010’a Finansal Krizler Tarihi: Balonlar, Panikler,
Buhranlar ve Küresel Finansal Krizler, 1. Bs., Çatı Kitapları, İstanbul, 2011, s.3
85
Fatih Yücel, Hüseyin Kalyoncu, “Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme
Kanalları: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 159, Temmuz-Aralık 2010, s.54
86
Cüneyt Sevim, Öncü Göstergeler Yaklaşımına Göre Finansal Krizler ve Türkiye Örneği, Bankacılık
Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Ankara, 2012, s.5.
84
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ülkelerde meydana gelmektedir. Para krizleri, sabit kur rejimi uygulayan bir ekonomide,
piyasa oyuncularının ellerindeki ulusal menkul kıymetleri, yabancı menkul kıymete çevirmesi
üzerine merkez bankalarının döviz kurunu sabit tutabilmek için piyasaya müdahale etmesi
sonucunda rezervlerde yaşanan düşüşü ifade etmektedir. 87 Frankel ve Rose’a göre bir krizi
para krizi olarak tanımlamak için ulusal paranın nominal değerinin %25 oranında düşmesi ve
bu değer düşüş oranının en azından bir önceki döneme göre %10 artış göstermesi
gerekmektedir. 88
Bankacılık sistemindeki geri dönmeyen sağlıksız krediler nedeniyle banka
bilançolarının bozulması, ticari kredi vadelerinin düşmesi ve faizlerin artması ile birlikte reel
sektör

kredi

taleplerindeki

azalma,

vadesiz

mevduatların

ani

para

çekimlerini

karşılayamaması sonucu oluşan likidite sorunları ile baş gösteren bankacılık krizleri,
bankaların yükümlülüklerini ertelemeleri ve hükümetlerin büyük ölçekli finansal destekler
sağlamak suretiyle banka iflaslarını önlemeye çalışmasına yol açar. Bankacılık krizleri para
krizlerinden daha uzun sürelidir ve ekonomik faaliyetler üzerinde daha şiddetli etkiler
yaratırlar. 89
Finansal sistemin varlık değerlemesi, kredi tahsisi ve ödemeler gibi önemli işlevlerini
kesintiye uğratan bir şok şeklinde ortaya çıkan sistemik finansal krizler, mali piyasalarda bir
ya da birkaç bankanın iflas etmesi ve bu durumun da tüm sisteme yayılmasıyla sonuçlanır. 90
Bir ülkenin kamu ve/veya özel kesim dış borçlarının ödenememesi olarak ifade edilen
dış borç krizleri, 1970’lerin sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında yaygınlaşarak
uluslararası borç sorunu haline gelmiştir. 91

5.3. Finansal Krize Sebep Olan Faktörler
Geçmiş dönemlerde yaşanan finansal krizler incelendiğinde aşağıda ifade edilen
faktörlerin krizlerin ortak noktası olduğu görülmektedir. 92

Aydan Kansu, Döviz Kuru Sistemleri Döviz Krizleri Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri, Derin Yayınları,
İstanbul, 2004, s.52
88
Sevim, a.g.e., s.7
89
Güven Delice, “Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif”, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, s.61
90
Mert Ural, “Finansal Krizler ve Türkiye”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, , C:18, No:1, 2003, s.12
91
Balı, Büyükşalvarcı, a.g.e., s.18
87
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Aşırı Borçlanma: Gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamaları yoluyla

uygulamaya koyulan genişletici maliye politikaları, kamu kesimi borçlanma gereğini
artırmakta ve bu da söz konusu ülkedeki yatırım ortamındaki belirsizliği yükseltmektedir.
Kamu harcamalarının finansmanı için yapılan borçlanmalardan elde edilen fonlar verimli
alanlarda yatırımlara dönüşmediği takdirde ülkeler borçlarını ödeyebilmek için yeniden
borçlanmak zorunda kalmakta ve bir borç kısır döngüsüne girmektedir. Bu sebeple
ülkelerin borç kısırdöngüsüne girmemek için etkin bir şekilde borçlarını yönetmeleri
gerekmektedir.


Uluslararası Sermaye Hareketliliği: Uluslararası finansal küreselleşme ile birlikte

sermaye

önündeki

engellerin

kalkması

ve

uluslararası

sermaye

hareketlerinin

serbestleşmesi ile birlikte ekonomiler krize daha açık hale gelmişlerdir. Doğrudan yabancı
yatırım kapsamına girmeyen ve sıcak para olarak nitelenen kısa vadeli, mobilitesi yüksek
sermaye yatırımlarını kapsayan portföy yatırımları, giriş yaptığı ülkede önceleri refah
artışına yol açar. Ancak, yatırım yapılan ülke ekonomisinin kırılganlığına ve belirsizlik
ortamına bağlı olarak gerçekleşen ani sermaye çıkışları ülke ekonomisini krize
sürükleyebilir.


Enflasyon: Ekonomik istikrarın sağlanabilmesinin en önemli koşullarından biri de

ulusal paranın değerini koruması ve paranın asli fonksiyonlarını yerine getirebilmesidir.
Uygulanan yanlış ekonomik politikalar, ulusal paranın istikrarını korumasını engelleyerek
enflasyon baskısı yaratmakta hatta ülkeyi enflasyon sarmalına sokabilmektedir. Örneğin,
borçlanma yoluyla enflasyonu baskı altına almayı ve büyüme sağlayan bir ekonomik
otorite, borçlanma yoluyla elde ettiği fonları verimli alanlarda yatırıma ve reel üretime
çevirmezse ülke ekonomisi enflasyon sarmalına girecektir. Söz konusu ekonomide sabit
kur sistemi de uygulanıyorsa, bu durum paranın dış değerini yükselterek cari işlemler
dengesini de bozacaktır. Bu da ülkenin içinde bulunduğu durumu daha da güçleştirecektir.


Döviz Kuru Politikası: Döviz kurunun bir çapaya bağlanması ve baskı altında

tutulması, bunun yanında merkez bankalarının son durak borç mercii işlevini yerine
getirmesi, banka bilançolarında açık pozisyon oluşumunu artıracaktır. Söz konusu politika
enflasyon baskısı ile birleşince özel kesimin yabancı para cinsinden borçlarını da artıracak
ve döviz krizleri ile bankacılık krizleri birbirini tetikleyecektir.

Bülent Erdoğan, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizler ve Finansal Kriz Modelleri,” Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş,
2006, ss.5-8.
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5.4. Finansal Kriz Kuramları
Çeşitli iktisat ekolleri finansal krizlerle ilgili kuramlar geliştirmişlerdir. Çalışmanın bu
bölümünde iktisat ekollerinin finansal krizlere yaklaşımı incelenecektir.

5.4.1. Yeni
Enformasyon

Keynesci

Okul,

Finansal

Krizler

ve

Asimetrik

Yeni Keynesci İktisatçılar, finansal krizleri Asimetrik Enformasyon ve Limon
Problemini finansal piyasalara uyarlayarak açıklarlar. Buna göre, menkul kıymetler
piyasasında hisse senedi ve tahvil arzında bulunan şirket yöneticileri, şirketin mali durumu ve
maruz kaldığı riskleri bildikleri için hisse senedi ve tahvillerin piyasa değerini tam olarak
belirleyebilmektedir. Buna karşılık alıcılar şirketin durumunu çok iyi bilmediklerinden riskten
kaçınmak için hisse senedi ve tahvillere ortalama bir fiyat ödemeye razı olacaklardır. Bu
durumda piyasaya iyi kâğıt arz edenler bu ortalama fiyattan satış yapmayı istemeyeceğinden
piyasayı terk edecek ve piyasada ortalama ve kötü kâğıt arz edenler kalacaktır. Menkul
kıymet piyasalarında bu şekilde işleyen asimetrik enformasyon ve ters seçim problemi
bankacılık sisteminde ise şu şekilde gerçekleşmektedir: Bankacılık piyasasında fon talep
edenler bu fonları hangi yatırım projelerinde, hangi verimlilik ve risk düzeyinde
kullanacaklarına dair tam bilgiye sahipken bankalar bu bilgiye sahip değildir. Bu sebeple
bankalar yüksek faiz talep edecek ve ancak bu faiz düzeyini karşılayacak kişi ve kurumlara
fon arz ederek ters seçim yapmış olacaklardır. Bu yüksek faiz düzeyini ödemeye razı olan kişi
ve kurumlar ise yüksek riskli yatırımlara girecek ve borcun geri ödeyememe durumunu ifade
eden ahlaki riski yükseltecektir. Finansal piyasalarda yaşanan bu durum, fonların üretken ve
daha az riskli alanlara kaydırılmasına engel olarak finansal bir karmaşaya sebep olacak ve
finansal kriz yaşanacaktır. Zira faiz oranları yükseldikçe geri ödememe olasılığı arttığından
bankaların getirisi azalacaktır.

Dolayısıyla Yeni Keynesciler, finansal krizlere karşı

genişletici para politikası uygulayarak, faizleri düşürmeyi önermektedir. Çünkü faiz düşüşleri
hem kredi piyasasındaki ahlaki risk ve ters seçim sorunlarını azaltacak hem de yatırımları
artıracaktır. Yeni keynesyenlerin krizlere karşı bir başka önerisi de firmaların ve finansal
kurumların mali durumlarına dair raporlar yayınlaması bu bu raporların doğruluğunun kamu
otoritesi tarafından denetlenmesidir. 93

Gökhan Karabulut, Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Nedenleri, İstanbul, Der Yayınları,
2002, ss.8-13
93
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5.4.2. Post Keynesci Okul ve Finansal Krizler
 Finansal Kırılganlık
Hyman Minsky’nin finansal krizleri açıklamak için öne sürdüğü finansal kırılganlık
hipotezinde üç tür finansmandan bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi Hedge finansmandır.
Hedge finansman durumunda firmanın nakit akışları, her zaman firmanın borçlarından
kaynaklanan anapara ve faiz yükümlülüklerinden fazladır. Bu durum firmanın her dönemde
borçlarını ödeyebilir durumda olduğunu ifade eder. Spekülatif finansman ise firmanın bazı
dönemlerde nakit çıkışlarının nakit girişlerini aştığı ve bu dönemlerde firmanın yeniden
borçlanması gerektiğini ifade etmektedir. Yeniden borçlanmanın yapıldığı dönemler faizlerin
yükselmesi, firmanın borçlarını ödeyebilirliğini düşürecektir. Üçüncü finansman biçimi olan
ponzi finansman ise firmanın nakit girişleri çoğunlukla anapara ve faiz yükümlülüklerinden
düşük olduğu durumu ifade eder. Bu durumda olan bir firma borçlarını ödemek için sürekli
borçlanmak zorundadır ve finansal piyasalardaki en ufak bir sorun veya faiz artışı firmanın
iflasına neden olacaktır. Minsky’ye göre finansal krizlerin arkasında piyasanın borç yapısı
vardır ve toplam krediler içerisinde spekülatif ve ponzi finansmanın payı ne kadar büyükse
finansal kırılganlık o kadar artacaktır. 94
Minsky’ye göre ekonomik genişleme döneminde karlılık beklentilerin üzerinde
gerçekleşecek ve bu da yatırım ve yatırımı gerçekleştirmek için gerekli fonların talebini
artıracaktır. Kredi olanaklarını artırmak için bankalar yeni ve riskli finansman yöntemleri ve
finansal yeniliklerden yararlanarak finansal kırılganlığı artıracaktır. Para arzının içsel olduğu
varsayımı altında kredi talebi, kredi arzını etkileyecek ve borçluluk hızla artacaktır. Bu durum
fiyatlar üzerinde baskı yaratarak karlılık fırsatlarını daha da artıracak ve yatırımcıları yeniden
uyaracaktır. Spekülasyon amaçlı alım satımlar başlayacak ve faizler, paranın dolanım hızı ve
fiyatlar artmaya devam edecektir. Bu süreçte net borçluluk artacaktır. Ancak ekonomi
zamanla tam istihdam sınırına dayandığında kar fırsatları sınırlanacak ve spekülatörler
piyasanın daha fazla yükselmeyeceğini anlayacak, piyasada durgunluk yaşanmaya
başlayacaktır. Bir firmanın batması veya hükümetin yapacağı olumsuz bir açıklama gibi dışsal
bir şokla piyasa düşüşe geçmeye başlayacak ve finansal kriz baş gösterecektir. 95
 Belirsizlik
94
95

a.e., ss.15-16
a.e., ss. 17-18
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Belirsizlik ve risk üzerine ilk çalışma 1921 yılında Knight tarafından yapılmıştır.
Knight’ın yaklaşımında risk ve belirsizlik farklı kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Knight’a göre risk, bilinen ya da ölçülebilen bir olasılıkla, bir değişkenin cari değerinin
beklenen değerinden farklı gerçekleşmesi iken, belirsizlik gerçekleşen ve beklenen değerlerin
birbirinden farklı çıkması olasılığı öngörülemediği bir durumdur. İki kavram arasındaki fark
olasılığın öngörülebilir veya ölçülebilir olup olmamasına dayanmaktadır. İktisadi aktörler
kararlarını belirsizliklere göre değil, riskli olaylara göre vermektedir. Dolayısıyla Kinght’a
göre krizlerin ardında risk kavramı değil belirsizlik kavramı yer almaktadır. Knight’ın izinden
giden Meltzer (1982) ve Shafer (1986) krizleri açıklamak üzere belirsizlik kavramının
üzerinde durmuştur. Özetle, bu yaklaşıma göre finansal istikrarsızlığın temel nedeni risk
değil, belirsizliktir. 96

5.4.3. Monetarist Yaklaşım ve Finansal Krizler
Monetarist yaklaşıma göre finansal krizler, ekonomik konjonktürün genişleme
dönemlerinde

Merkez

Bankasının

para

stokunu

önemli

ölçüde

daraltmasından

kaynaklanmaktadır. Milton Friedman’a göre böyle bir ortamda banka panikleri olacak,
bankalar ihtiyaç duydukları rezervleri sağlamak için ellerinde bulundurdukları varlıkları
satacak, bu varlıkların fiyatı düşecek ve faizleri yükselecektir. Faiz yükselişi sonucunda
bankaların ödeme pozisyonları hakkında kamu güveni azalacaktır. Bu güven azalışını bazen
bir bankanın başarısızlığı tetiklemektedir. Friedman ve Anna Schwartz 1867-1960 yılları
arasında para stokunda meydana gelen altı daralmanın dördünün banka paniklerine ve güven
sorununa yol açtığını ve finansal krize dönüştüğünü ileri sürmektedir. Dolayısıyla
Monetaristlere göre herhangi bir finansal kriz tehlikesi anında ekonomiye gerekli likiditenin
sunulması gerekir. Monetaristler, 1929’da yaşanan büyük bunalımda piyasaya doğru zamanda
ve doğru miktarda likidite sağlanmış olması halinde 1929 krizinin bu kadar büyümeyeceğini
savunurlar. Para arzı artış oranlarının ekonominin büyüme hızına sabitlenmesi yönündeki
Monetarist politika önerisi uygulandığı takdirde merkez bankasının son durak borç mercii
olmasına da gerek kalmayacaktır. 97

96
97

Sevim, a.g.e., s. 15
a.e., s. 14
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5.4.4. Felaket Miyopluğu Yaklaşımı
Büyük kayıplara sebep olacak ancak gerçekleşme riski çok düşük olan olayların göz
ardı edilmesi durumu felaket miyopluğu olarak adlandırılır. Bu riskleri göz önünde
bulundurarak kredi veren bir bankanın, bu riski göz önünde bulundurmadan kredi veren bir
banka ile rekabet etmesi mümkün olmadığından, söz konusu finansal kurumlar özellikle
ekonomik konjonktürün genişleme dönemlerinde bu riskleri göz ardı etmekte ve kredi
genişlemesi yaşanmaktadır. Konjonktürün daralma dönemlerinde ise büyük kayıplara yol
açacak olan riskli durumların gerçekleşmesi olasılığı risk algısını yükselterek kredilerde
daralmaya yol açmaktadır. Bu durum konjonktürdeki dalgalanmaları besleyecektir. 98

5.5. Finansal Krizleri Açıklamaya Yönelik Modeller
Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan finansal krizler birbirinden farklı özellikler taşıdığından
bu krizleri açıklamaya yönelik farklı modeller geliştirilmiştir. Bu kapsamda ele alınacak
Birinci Nesil Modeller, 1973-1982 yılları arasında Meksika ve diğer Latin Amerika
ülkelerinde ortaya çıkan para krizlerini açıklamak için geliştirilmiştir. İkinci Nesil Modeller
ise, 1990’lı yılların başında Avrupa ve Meksika’da ortaya çıkan ve çeşitli ülke paralarını
hedef alan spekülatif saldırıları açıklamaya yöneliktir.

Ancak 1997 yılında yaşanan

Güneydoğu Asya Krizi adı geçen iki modelle de açıklanamayınca, krizleri bir bulaşıcı
hastalık gibi yayılan nitelikte gören Üçüncü Nesil Modeller geliştirilmiştir. 99

5.5.1. Birinci Nesil Modeller
Birinci nesil modeller, finansal krizleri sabit döviz kuru uygulanan ekonomilerde bütçe
açıklarının para basılarak finanse edilmesi ve döviz kurunu sabit tutma gibi tutarsız ekonomi
politikalarının bir arada uygulanması ile açıklamışlardır. Sabit kur politikası uygulanan bir
ekonomide bütçe açıklarının finansmanı parasal genişlemeye dayandığında, bu durum
spekülasyona sebep olacağından döviz rezervleri erozyona uğrayacak ve Merkez Bankası kur
politikasını terk etmek zorunda kalacaktır. Bu modeller finansal krizlerin temel nedeninin
makroekonomik verilerin bu süreçte kötüleşmesi olduğunu ileri sürmektedir. 100
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Birinci nesil modellerde krize neden olan tutarsız politikalar, uluslararası sermaye
hareketliliği, sabit kur rejimi ve bağımsız para politikasıdır. Bu üç politika eşanlı olarak
yürütülemez. Çünkü sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide bütçe açıklarının
para basarak finanse edilmesi durumunda yurtiçi kredilerde artış olacaktır. Yurtiçi
kredilerdeki artış hanehalkını yabancı para tutmaya yöneltir. Buna karşılık merkez bankasının
artan yabancı para talebine karşı döviz kurunu sabit tutmak için müdahalede bulunur ve döviz
rezervleri erimeye başlar. Döviz rezervlerinin azalması sonucu döviz kuru rejimi
sürdürülemez hale geldiğini farkeden spekülatörler, rezervlerin erimesini hızlandırıcı
spekülatif ataklarda bulunur ve sonunda kur politikası sürdürülemez hale gelir. 101
Kur politikası sürdürülemez hale gelip Merkez Bankası döviz kurunu dalgalanmaya
bıraktığında piyasa oyuncularının, ellerinde tuttukları dövizi satmaya razı oldukları bir kur
oluşur ve bu kura gölge döviz kuru adı verilir. Bu kur düzeyi spekülatörlerin kar potansiyelini
ve aynı zamanda da para piyasasında dengenin oluşacağı kur seviyesini göstermektedir. 102

5.5.2. İkinci Nesil Modeller
Krizleri piyasadaki olumsuz beklentilerle ilişkilendiren ikinci nesil modeller,
makroekonomik büyüklüklerde bir kötüleşme veya uygulanan politikalarda bir tutarsızlık
olmamasına rağmen kendi kendini besleyen krizlerin meydana gelebileceğini savunmaktadır.
Hükümet ile spekülatörler arasındaki etkileşimi ele alan ikinci nesil modeller, birinci nesil
modellerden farklı olarak hükümetin, uygulayacağı politikaları piyasadaki beklentilere göre
şekillendirdiğini yani aktif bir rol oynadığını ileri sürmektedir. 103
Sabit kur rejiminin uygulandığı bir ekonomide, piyasada oluşan beklentilerle
hükümetin amaçlarının çelişmesi durumunda döviz rezervleri yeterli olsa bile kriz yaşanma
olasılığı vardır. Hükümetler sabit kuru savunmanın faydaları ile zararlarını karşılaştırarak
politika belirlerler. 104
İkinci nesil modellere göre krizler kendi kendini besleyen beklentiler sebebiyle
oluşmakta; öngörülemez ve bulaşıcı olarak kabul edilmektedir. Spekülatörler, hükümetin sabit
kur politikasını terk edeceğinden şüphelendiğinde beklenen faiz oranları artar. Faiz oranları
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üzerinde artan baskı da kur rejimini sürdürülemez duruma getirir. Ancak devalüasyon
ekonomik sürecin kaçınılmaz bir sonucu değil, politik bir tercihtir. Sabit kur rejimini
sürdürmenin maliyeti ne kadar yüksekse özel kesimin sabit kur rejiminin sürdürüleceğine olan
güveni de o derece azalır ve devalüasyon olasılığı artar. 105
İkinci nesil modellere göre spekülatörlerin devalüasyon beklentisinin olmadığı
durumlarda devalüasyon hiçbir zaman gerçekleşmez. Ancak piyasada yayılan herhangi bir
bilgiye piyasadaki aktörlerin inanması sonucunda devalüasyon beklentisi oluşabilir ve döviz
krizi yaşanabilir. Ancak beklentileri etkileyen bu unsurların ekonomik büyüklüklerle ilgili
olması şart değildir. Politik olaylar da beklentileri olumsuz yönde etkileyebilir. Ciddi bir
spekülatif atak gerçekleştiği takdirde kendi kendini besleyen krizler oluşabilir. Özellikle
asimetrik bilginin var olduğu bir ekonomik ortamda tam bilgiye ulaşmanın maliyeti yüksek
olduğundan portföy yöneticileri piyasada yayılan dedikodulara göre hareket etmektedir ve
sürü psikolojisi ile diğer yatırımcılar da aynı şekilde hareket etmeye başlamaktadır. Bu şekilde
oluşan sürü psikolojisi de spekülatörlerin piyasada lider konumda olan spekülatörlerin
davranışlarını izleyerek kur sisteminin sürdürülmesini zorlaştıracak kadar büyük spekülatif
ataklara yol açabilmektedir. 106
1990’lı yıllardan itibaren yaşanan krizlerin ortak özelliği bir ülkede başlayan bir krizin
diğer ülkelere de yayılmasıdır. Bu durum bulaşma kavramı olarak tanımlanır. Bulaşma sadece
gelişmekte

olan

ülkelerin

ticari

ve

finansal

piyasaları

arasındaki

etkileşimden

kaynaklanmamakta; gelişmiş ülkelerin uyguladıkları politikalar da gelişmekte olan ülkelerin
kriz yaşamasına sebep olabilmektedir. Çünkü gelişmekte olan ülkeler yüksek dış borç
düzeyleri ve bankacılık sistemlerinin zayıflığı ile krize açık ekonomilere sahiptir. Bazı
durumlarda da aynı ekonomi politikasını uygulayan ülkelerden biri krize girdiğinde diğer
ülkelerde de kriz beklentisi oluşmakta ve bu beklenti de krize yol açarak ülkeden ülkeye
bulaşmaktadır. 107
Bu gibi durumlarda merkez bankaları, spekülatif atakların oluşmasını yani
spekülatörlerin kısa dönemde aldıkları ödünç fonlarla döviz almalarını engellemek için faiz
oranlarını artırarak alternatif maliyeti yükseltir ve döviz rezervlerini korumaya çalışırlar.
Ancak uygulanan bu politikanın başarısı spekülatörlerin algısına bağlıdır. Spekülatörler, faiz
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artışlarının spekülasyon için kullanacakları sermayenin maliyetini yükselttiğini düşünüp
spekülasyondan vazgeçebilecekleri gibi faiz oranlarının sabit kur sisteminin sürdürülmesi ve
döviz rezervlerinin erimesinin engellenmesi için yükseltildiğini dolayısıyla da bu politikanın
uzun süre sürdürülemeyeceğini düşünüp spekülatif baskıyı artırabilirler de. Ancak ikinci nesil
modeller, bu politikanın etkisi açısından iki gruba ayrılmaktadır. Geleneksel grup faiz
yükseltme politikasının olumlu ya da olumsuz etkisinin olacağını savunurken karşı grup ise
faiz artışlarının spekülatif ataklar karşısında etkili olmayacağını ileri sürmektedir. 108

5.5.2.1. 1992 ERM Krizi
1979 yılında Avrupa’da üye ülkelerin enflasyon oranlarını birbirine yakınlaştırma
amacıyla Avrupa Para Sistemine (ERM) geçiş yapılmıştı. Üye ülkeler, Almanya, Fransa,
Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg ve İtalya’dan oluşmaktaydı. Temelinde döviz
kuru mekanizması olan ERM sisteminde üye ülkeler ulusal paralarını aşağı ve yukarı yönde
%2,5 marjında dalgalanacak şekilde Alman Mark’ına (DM) bağlamışlardır. Bu sistem 1987
yılından itibaren üye ülkeler arasında döviz kurları, faiz ve enflasyon oranları arasındaki farkı
azaltmıştır. Sistemin başarı ile yürümesi üzerine 1989 yılında İspanya, 1990 yılında İngiltere,
1992 yılında da Portekiz %6 gibi daha geniş bir dalgalanma marjı ile sisteme katılmıştır.
Diğer ERM ülkelerine göre daha yüksek büyüme ve enflasyon oranlarına sahip olan bu
ülkeler uyguladıkları sıkı para politikası nedeniyle daha yüksek faiz sunuyor ve bu faiz oranı
yatırımcıları, daha düşük faizle Almanya’dan borçlanıp, sisteme sonradan dahil olan ve
yüksek faiz veren bu ülkelerde yatırım yapmaya sevk ediyordu. İngiltere, İtalya ve İspanya’ya
kısa vadeli sermaye akışının hızlanması ile birlikte, bu ülkelerin ulusal paraları aşırı değerli
hale gelip, cari dengeleri bozulmaya başlamıştı. 109
1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi ile birlikte, Doğu Almanya’ya
transfer harcamaları yapılması gerekmiş ve genişletici maliye politikası uygulanmaya
başlamıştır. Bu durum bütçe açıklarına sebep olmuş, genişletici maliye politikaları ile sıkı
para politikasının bileşimi sonucunda faizler yükselmiştir. Ulusal paralarını DM’ına bağlayan
diğer ülkeler de Almanya’nın sıkı para politikasını sürdürmek zorunda kalmış, faiz artışı diğer
ERM üye ülkelerine de yayılmış ve Avrupa ülkelerindeki faizin ABD’deki faizlerden yüksek
oluşu, bölgeye kısa vadeli sermaye akışını hızlandırmıştır. Ancak bilindiği üzere kısa vadeli
108

Kansu, a.g.e., ss.94-95
Turan Yay, Gülsün Gürkan Yay, Ensar Yılmaz, Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal
Düzenlemeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No:47, İstanbul, 2001, s.32.

109

106

sermaye akışları reel yatırıma dönüşmediğinde Avrupa resesyona girmiştir. Kısa süre
içerisinde sistemin bu şekilde sürdürülemeyeceğine dair beklentiler güçlenmiş ve devalüasyon
beklentisi oluşmuştur. Spekülatörler özellikle İngiltere, İtalya ve İspanya’ya spekülatif atak
gerçekleştirmiştir. İngiltere ve İspanya’nın yeterli rezervlere sahip olmaları bile krizi
engelleyememiş, Eylül 1992’de ERM Krizi yaşanmıştır. Özetle, ERM krizinin sabit kur
rejimi, finansal liberalizasyon, aşırı değerli para ve tutarsız makroekonomik politikaların
neden olduğu bir para krizi olduğu söylenebilir. 110

5.5.2.2. 1994 Meksika Krizi
1994 yılında Meksika’da Peso’nun devalüe edilmesiyle başlayan ve çevre ülkelere de
tekila etkisi ile yayılan Meksika krizi şu şekilde özetlenebilir: 111 1980’lerin ortalarından
itibaren önemli ekonomik ve finansal reformlar yapmış olan Meksika, uluslararası piyasalarda
önemli miktarda tahvil ihraç eden ve portföy yatırımcılarının ilgisini çeken bir ülkeydi. 1988
yılından itibaren IMF destekli bir istikrar ve dezenflasyon politikası uyguluyordu. 1988
yılında Meksika Pesosu ABD dolarına bağlanmıştı ve önceden belirlenen oranlarda
devalüasyon yapılan bir sabit kur rejimi uygulanıyordu. 1991 yılından sonra daha esnek bir
döviz rejimi uygulanmaya başladı ve kur asimetrik bir bant çerçevesinde dalgalanmaya
bırakıldı. Kurun değer kaybı enflasyon oranından daha düşük olarak belirlendiği için Peso reel
olarak değerleniyordu. Enflasyon %100’den %56’ya düşmüş, ekonomide %3’lük bir büyüme
gerçekleşmişti. Bu süreçte kurun istikrarlı seyri, enflasyon oranının düşmesi ve faiz
oranlarının yüksekliği yabancı portföy yatırımlarının Meksika’ya yönelmesini sağladı. Ancak
Peso’nun değer kazanması, ülkenin cari açığını artırmaya başlamıştı. Cari açıklar kısa vadeli
yabancı sermaye ile finanse edilebiliyordu. Ancak döviz rezervleri hızla azalmaya başlamıştı.
Ülkeye giren kısa vadeli yabancı sermaye aynı zamanda tüketim kredilerini ve tüketim
harcamalarını artırmıştı. 1994 yılına gelindiğinde Peso’ya bağlı varlık ihraç etmek
güçleşirken, dolara endeksli bonolar (tesobonos) talep görmeye başlamıştı. Bunlara ek olarak
1993 yılının Ekim ayından itibaren sıkı para politikası uygulamaya başlayan ABD’de faizler
artmaya başlayınca ülkeye giren yabancı sermaye miktarı azalmaya başladı. Peso’nın devalüe
edilmesi veya dalgalanmaya başlaması gerekiyordu. Ancak seçim dönemi yaklaştığından
hükümet bu adımları atmaya yanaşmadı. Bütçe açıklarını azaltmak için uygulanması gereken
sıkı maliye politikalarının da askıya alınması, durumu daha da ağırlaştı. Yaşanan politik
Mustafa Minyat,” Liberalizasyon Sürecinde Ortaya Çıkan İstikrarsızlıklar ve Çözüm Önerileri”, Yönetim ve
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belirsizliklerin de tetiklediği sermaye çıkışları, rezervleri eritti. Tüm bu gelişmeler sonrasında
Peso %15 oranında devalüe edilse de piyasada bu oran yeterli bulunmadı ve Ekim 1994’te
Peso dalgalanmaya bırakıldı. Meksika’nın yeni özelleştirilmiş ve finansal liberalizasyona
yapısal olarak hazır olmayan bankacılık sistemi de iyice zayıflamıştı. Meksika’da başlayan bu
kriz, Tekila Etkisi (yayılma etkisi) ile Arjantin ve Brezilya’da da hissedildi ve bu ülkeler de
resesyona girdi.

5.5.3. Üçüncü Nesil Modeller
1997 yılında yaşanan Doğu Asya Krizinin açıklanmasında birinci ve ikinci nesil
modeller yetersiz kalınca üçüncü nesil modeller geliştirilmiştir. Finansal serbestleşme ile
birlikte finansal piyasaların giderek bütünleşmesi sonucunda bir ülke ekonomisinde meydana
gelen bir istikrarsızlığın, makroekonomik göstergelerinde ciddi bir problem olmayan başka bir
ekonomide kriz yaratması, üçüncü nesil modellerde hükümetlerin ahlaki tehlikeye yol açan
politikaları ile açıklanmaktadır. Spekülatif atakların gerçekleştiği bu modellerde farklı
ülkelerde eş zamanlı olarak kriz yaşanması, söz konusu ülkelerin ekonomilerinin benzer
kırılganlıklar içermeleri ile açıklanır. Bireylerin rasyonel olmayan davranışlar izlemesi ve
asimetrik enformasyon nedeni ile irrasyonel yatırım kararlarının alınması sonucunda krizler
yayılır.

112

Dikkat edilirse, kriz modellerinin her biri, krizleri hükümetlerin farklı bir alandaki
başarısızlığı ile ilişkilendirmektedir. Birinci nesil modeller hükümetlerin uyguladığı tutarsız
makroekonomik politikaları, ikinci nesil modeller hükümetlerin kur rejimini sürdürme
konusundaki kredibilite sorunlarını, üçüncü nesil modeller ise hükümetlerin finansal
piyasaları gerekli denetim ve yönetimden yoksun bırakmasını ön plana çıkarmıştır. Üçüncü
nesil modeller, krizlerin ana nedenlerinden biri olarak ülkenin içinde bulunduğu koşullar göz
önünde bulundurulmadan finansal serbestleşmenin gerçekleştirilmesini görmektedir. Çünkü
finansal serbestleşme özellikle finansal piyasaları sığ olan ülkelerin problemlerini daha da
derinleştirmekte, gerekli düzenlemeler yapılmadığından ülkeye yoğun miktarda sıcak para
girişine sebep olmaktadır. Sıcak para kısa vadede kar elde etme güdüsü ile finansal piyasalar
arasında hareket halinde bulunmaktadır ve doğrudan sermaye yatırımlarının aksine en ufacık
bir istikrarsızlık veya belirsizlik durumunda ülkeyi terk ederek söz konusu ülkenin
ekonomisini krize sokmaktadır. Hükümetlerin finansal piyasalar üzerindeki denetim ve
gözetim mekanizmaların geliştirmemiş olması ise şeffaflığı azaltarak asimetrik enformasyona;
112
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asimetrik enformasyon ise ahlaki riske yol açmaktadır. Üçüncü nesil modellerin 1997 yılında
yaşanan Asya Krizi’nde üstünde durduğu en önemli noktalardan biri de hükümetlerin açıkça
olmasa da örtük olarak bankalara verdiği garantilerle birlikte yurtdışı kredi imkânlarının da
gelişmesi ve bu kredilerin kullanım şeklidir. 113
1997 Asya krizinden önceki modeller krizleri cari açıklar nedeniyle gerçekleşen
sermaye hareketlerine bağlarken üçüncü nesil modeller ilk defa krizleri finansal faktörlere
bağlamış, sermaye giriş çıkışlarının zaten zayıf olan finansal sektöre verdiği zarar üzerinde
durmuşlar ve ikiz krizlerden (bankacılık ve döviz krizleri) bahsetmişlerdir. Finansal
serbestleşme, zayıf finansal sistem ve döviz kuruna dayalı istikrar programının birleşimi,
beraberinde spekülatif atakları getirmektedir. Finansal serbestleşme ile birlikte bankaların da
borçlanma imkânları artmaktadır. Problemlerden biri bankaların bu borçlanmayı iyi yönetecek
yöneticilerden yoksun olması iken bir diğer problem de hükümetin bu bankaların ardındaki
örtük garantisinin yabancı yatırımcı ve mevduat sahiplerinin bu bankalara borç verirken
hükümetin kendilerini koruyacağını düşünmelerine yol açması ve borç vermeye istekli
olmalarıdır. Bu durum da bankaların bilançolarında açık pozisyon oluşmasına sebep
olmaktadır. Zira banka gelirlerinin büyük kısmı yerel paradan oluşurken borçlarının büyük
kısmının ise yabancı para cinsinden olması, herhangi bir devalüasyon durumunda bankaların
çok ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalması riskini artırmaktadır. Borçların ödenememesi
durumu ise banka hücumlarına ve iflaslara yol açmaktadır. 114

5.5.3.1. 1994 Türkiye Krizi
1994 yılında ülkemizde yaşanan kriz, temelde kamu açıkları ve bu açıkların finansman
yönteminden kaynaklanmış ve kendini sermaye ve döviz piyasalarında hissettirmiştir. 115
Türkiye’de finansal serbestleşme çerçevesinde 1980’li yıllarda yaşanan gelişmeleri şu
şekilde özetleyebiliriz: 1984 yılında döviz mevduatı üzerindeki yasal engeller kaldırılmış,
1987’de açık piyasa işlemleri yapılmaya başlanmış, 1988 yılında İnterbank piyasası kurulmuş,
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mevduat ve kredi faiz tavanları kaldırılmıştır. 1989 yılına gelindiğinde sermaye hareketleri
liberalizasyonu tamamlanmıştır. 116
Sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamanın kalkması ile birlikte yüksek faiz getirisi
nedeniyle ülkeye yoğun bir sermaye girişi yaşanmış, TL değerlenmiş ve cari denge olumsuz
etkilenmiştir. Bunun üzerine 1990 yılında bir parasal program açıklanmış ve ekonomideki
belirsizlik ortadan kalkmıştır. Ancak takip eden yılda Körfez Savaşı’nın çıkması ve aynı yıl
yapılan seçimler dolayısıyla kamu harcamalarının artışı ekonomiyi olumsuz etkilemiştir.
1991-1993 döneminde kamu kesimi borçlanma gereği artmıştır. Söz konusu dönemde özel
kesim tasarrufları istikrarla artarken kamu kesim tasarrufları negatif değerler almaya
başlamıştı.

Bu

durum

hükümetin

cari

harcamalarını

bile

borçlanarak

yaptığının

göstergesiydi. 117
Reel faizler, reel ekonomik büyümeden yüksek ise kamu açıklarının iç borçlanma ile
finansmanı sürdürülemeyecektir. İç borçlanmanın ne kadar sürdürülebileceği iç borç piyasası
aktörlerinin davranışlarına bağlıdır ve bu davranışlar para krizlerine yol açabilmektedir. Söz
konusu para krizi iki şekilde başlayabilir. Birincisi iç borçlanma talebi devam etmesine
rağmen hükümet açıkları vergiler yoluyla veya para basarak finanse etmeyi tercih edebilir.
İkinci olarak hükümet davranışında bir değişiklik yapmazken bono talep edenler herhangi bir
nedenle ellerinde daha fazla devlet tahvili tutmak isteyebilirler ve bu da kendi kendini
besleyen krizlere dönüşebilir. Sonuçta hükümet iç borç piyasasından borçlanmaya çalışmak
ve finansman mekanizmasını değiştirmek zorunda kalabilmektedir. Türkiye’de 1994 krizinde
hükümet, hazine bonolarına talep olmasına rağmen krize yol açacak finansman
mekanizmasını değiştirmek zorunda kalmıştır.
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1993 yılının ikinci yarısına gelindiğinde kamu alanında, para piyasalarında ve dış
ekonomik ilişkilerdeki dengesizlikler nedeniyle farklı bir politika arayışına girilmiştir. Kamu
borç yükünün azaltılması amacıyla faizler düşürülmek istenmiştir. Bu şekilde sermaye girişi
azalacak, döviz kuru yükselecek ve faiz oranı düşecektir. 119 Ancak bu politika kamu
açıklarının finanse edilmesi için gerekli bono ve tahvil satışının yapılamaması ile
sonuçlanmıştır. Kamu kağıtları üzerinden elde edilen gelir üzerine vergi koyulması sorunu
daha da derinleştirmiştir. Kamu kesimi finansmanı kamu kâğıtlarıyla sağlanamayınca, açıklar
116
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çok büyük oranda ve kısa süre içerisinde Merkez Bankası vasıtasıyla finanse edilmiştir.
Bankaların açık pozisyonlarının ve cari açıklarının çok yüksek düzeyde olduğu bir dönemde
yapılan bu uygulamalar, 1993 yılında cari açığı 6,4 milyar $’a bankaların açık pozisyonlarını
ise 4,9 milyar $’a çıkarmıştır. 120
Söz konusu dönemde bankacılık sektörünün krizlere açık bir konumda olmasının
nedeni, sektörün Euro piyasalarından sağladığı düşük maliyetli fonları tüketici kredisi olarak
kullandırması ile tüketim teşvik edilmiş olması ve banka bilançolarında açık pozisyon
oluşmasıdır. 121 Ayrıca döviz likidite oranlarının da %20’den %10’a düşürülmesi bankaların
elinde daha az likit varlık tutmasına neden olmuş ve bankaların krize daha açık hale
gelmesine neden olmuştur. 122
Böyle bir ortamda bir bağımsız derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye’nin
değerlendirme notunun düşürülmesi, krizi tetiklemiş, dövize karşı yoğun bir spekülatif atak
başlamıştır. Gecelik faizler %1000’in üzerine çıkmış ve açık pozisyonları nedeniyle üç banka
batmıştır. Hükümet bu spekülatif atakları durdurabilmek için mevduat sigortası kapsamını
%100’e çıkarmıştır ve hükümetin iç piyasadan bileşik %406 oranından borçlanması ile atak
sona ermiştir. Bu şekilde krizin, tüm bankacılık sistemini etkisi altına alan bir bankacılık
krizine dönüşmesi engellenmiştir. Ancak 1994 yılında enflasyon %117,8’e yükselmiş,
ekonomi %6,4 oranında küçülmüştür. Tüm bu gelişmelerin ardından hükümet 5 Nisan
Kararları olarak bilinen bir istikrar programı açıklamıştır. 123
5 Nisan İstikrar Programı ile öncelikle bozulan dış dengeyi ve döviz piyasalarını kısa
vadede istikrara kavuşturmak, orta vadede kamu açıklarını azaltmak ve enflasyonu düşürmek,
uzun vadede ise sürdürülebilir bir büyüme sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda kamu
harcamalarını azaltıcı ve kamu gelirlerini artırıcı önlemler, kur, para, ücret ve fiyat
politikaları, MB, bankacılık sektörü ve sermaye piyasası üzerine alınan önlemlerden oluşan
konjonktürel önlemler ve ihracatı artırıcı, tarımı destekleyici politikalar, özelleştirme, sosyal
güvenlik reform ve KİT’lere yönelik düzenlemelerden oluşan yapısal önlemler alınmıştır. 124

5.5.3.2. 1997 Doğu Asya Krizi
120

Kansu, a.g.e., ss. 159-160
Ardıç, a.g.e., s.148
122
Kansu, a.g.e., s.160
123
Karabulut, a.g.e., s. 128
124
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT); (Çevrimiçi), http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/politika/bahcecis/istikra4.pdf.
23.02.2013.
121

111

1997 yılında Asya ülkelerinde 1950’lerden beri yaşanmamış büyüklükte bir kriz
yaşanmıştır ve bu kriz birkaç istisna haricinde ekonomistler veya ulusararası ekonomik
örgütler tarafından öngörülememiştir. Hatta IMF ve Dünya Bankası krizden kısa bir süre
öncesinde Doğu Asya ülkelerinin performansını öven rapolar yayınlamışlardır. Krizin
beklenmemesinin nedeni şu şekilde açıklanabilir: 1965-1996 yılları arasında Endonezya,
Tayland ve Malezya’da kişi başına düşen milli gelir dört katına Güney Kore’de ise yedi katına
çıkmıştır. Adı geçen ülkelerin gelirlerinin ortalamaları 1965 yılında ABD’nin %10’u kadarken
bu oran 1996 yılında %27’ye çıkmıştır. Ülkelerin dış ticaret rakamlarına bakıldığında
Tayland’ın 1985-1995 yılları arasında ihracat rakamlarının GSYİH’ye oranı sürekli artmıştır.
Endonezya’nın dış ticaret dengesi hep fazla vermiş, Güney Kore ise 1980-90 yılları arasında
dış ticaret dengesi ve ödemeler bilançosu fazlası vermiştir. Gelişme sadece makroekonomik
büyüklüklerde değil; hayat beklentisi, okur-yazarlık oranı gibi göstergelerde de kendini
göstermiştir. Ülkelerin bu başarısının ardında ihracat sektörünün desteklenmesi ve yeni
teknoloji ile üretilen ürünlerde maiyet avantajlarının sağlanması olduğu söylenebilir. Ancak
dünya ekonomisi ile entegre olan ve finansal serbestleşme sürecine girmiş bir ekonominin
daha önce de bahsettiğimiz gibi finansal piyasalarını regüle etmesi gerekir. Asya ülkelerinin
finansal piyasaları zayıf olmasına rağmen finansal liberalizasyona gitmesi, söz konusu
ülkeleri büyük bir krizin eşiğine getirmiştir. Yaşanan kriz sonucunda tarihin en büyük
kurtarma operasyonlarından biri gerçekleşmiş ve sadece Güney Kore, Endonezya ve
Tayland’a sunulan paketin büyüklüğü 114,2 milyar doları bulmuştur. 125
1990’lı yıllarda Hong Kong ve Japonya dışındaki tüm Asya ülkeleri yönetimli veya
sabit kur rejimi uygulamaktaydı. Daha önce kur politikası ile uyumlu olmadığını belirtmiş
olduğumuz yüksek faiz politikasının uygulaması, bu ülkelere yoğun bir sermaye girişi
yaşanmasına sebep olmuş ve kurun sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmuştur. Bu durumda olan
bir hükümetin önünde iki seçenek vardır. Hükümet ya kur rejimini terk eder ya da kur rejimini
sürdürmekte ısrarcı olur ve maliyetlerine katlanmayı göze alır. Çoğunlukla maliyetlere
katlanmaktansa ılımlı bir geçiş yapmak, yaşanacak krizin boyutlarını sınırlayacaktır, ancak
Asya hükümetleri kura sabit kalmayı tercih etmişlerdir. Ne var ki, Tayland 2 Temmuz 1997
tarihinde devalüasyon yapmak zorunda kalmış ve bölgesel bir kriz patlak vermiştir. Sabit kur
rejimi ile uyumlu bir faiz politikası uygulanmaması nedeniyle kaçınılmaz hale gelen
devalüasyon sonucunda finansal kurumları çok zor durumda bırakmıştır. Çünkü Asya
ülkelerindeki yüksek faizler, kurların da sabit olması ile birlikte kısa vadeli dış borçları
125
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artırmış ve bilançolarda hem vade hem de para birimi açısından dengesizlikler yaratmıştır.
Devalüasyon ile birlikte bu zayıf finansal yapı büyük bir krize dönüşmüştür. 126
Tablo 5.1. Doğu Asya Ülkelerine Sermaye Akışı (net, milyar $)
1990-94
1995
1996
1997
1998
Ortalama
8.9
90.5
111.3
32.0
-32.8
Özel
0.9
4.3
4.8
7.3
13.6
Sabit Sermaye
1.7
12.0
13.9
6.3
1.3
Portföy Yatırımı
4.6
55.2
63.5
3.1
-51.0
Banka Kredileri
1.8
19.1
29.1
15.3
3.3
Diğer Krediler
1.0
4.4
-1.3
35.5
23.9
Resmi (IMF vs.)
9.9
94.9
110.0
67.5
-8.9
Toplam
Kaynak: Saruhan Özel, Global Finansal Krizler, 1. Baskı, Deniz Kültür Yayınları, No:13, İstanbul,
2005, s. 25.

Tablo 5.1’de görüldüğü üzere, 1990-1994 yılları arasında özel sermaye girişlerinin
ortalaması 9 milyar $ civarındadır. Ancak 1995 yılı itibari ile sermaye hareketlerinde çok
ciddi bir artış gözlenmeye başlamıştır ve bu artışın büyük kısmı yabancı banka kredilerinden
kaynaklanmıştır. Ancak 1997 yılına gelindiğinde kriz ortamının oluşmaya başlaması ile
birlikte, bir önceki yıl 110 milyar $ olarak gerçekleşen toplam sermaye akışında bir
duraklama gerçekleşmiş ve 67,5 milyar $’a düşmüştür. Krizin patlamasını takip 1998 yılında
ise toplam 8,9 milyar $’lık sermaye çıkışı yaşanmıştır. Bu sermaye çıkışı, sermaye girişinde
olduğu gibi yine banka kredileri üzerinden yaşanmış ve ekonomilere çok ciddi zararlar
vermiştir. 127
Tablo 5.2. Doğu Asya Ülkelerinin Kısa Vadeli Borç ve Rezerv Düzeyleri
Kısa Vadeli Borç (milyon $)
Endonezya
10.360
Haziran 1990
18.882
Haziran 1994
34.661
Haziran 1997
Uluslararası Rezervler (milyon $)

Haziran 1990
Haziran 1994
Haziran 1997

Endonezya
4.693
10.915
20.336

Kore
15.528
34.908
70.182

Malezya
1.761
8.203
16.268

Filipinler
3.019
2.646
8.293

Tayland
7.026
27.151
45.567

Toplam
37.694
91.790
174.971

Kore
14.642
21.684
34.069

Malezya
8.114
32.608
26.586

Filipinler
948
6527
9.781

Tayland
11.882
27.375
31.361

Toplam
40.279
99.109
122.133

Kaynak: Aydan Kansu, Döviz Kuru Sistemleri Döviz Krizleri Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri,
Derin Yayınları, İstanbul, 2004, s.52
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Yukarıda yer alan tablo 5.2’de görüleceği üzere, 1997 Asya krizinin gerçekleştiği
ülkelerin kriz öncesindeki kısa vadeli borç ve rezerv düzeylerine yer verilmiştir. Bu tablo, söz
konusu ülkelerin likiditesi ile ilgili fikir edinmemize yardımcı olacaktır. Kısa vadeli borç
yükümlülüklerinin uluslararası rezervlerden hızlı artması, likidite sıkışıklığının işaretidir.
Likidite sıkışıklığı yabancı yatırımcılarda güven kaybına ve dolayısıyla da finansal krize
sebep olur. Ancak bu tablo dikkatlice incelendiğinde, 1997 Asya Krizinde rezervlerde sürekli
artış olduğu görülecektir. Krizin nedeni, birinci nesil modellerin krizleri açıklamakta
kullandığının aksine, rezervlerdeki azalış değil, kısa vadeli borçların rezervlerden daha hızlı
artması dolayısıyla kısa vadeli borç / rezerv oranının yükselmesidir. Bu nedenle Asya krizi
birinci nesil modellerle açıklanamamaktadır. 128

5.5.3.3. 1998 Rusya Krizi
Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin resmen dağıldığı ilan edildikten sonra 1992
yılında Şok Terapi adı verilen IMF destekli bir programla piyasa ekonomisine geçiş
sağlanmaya çalışıldı. Dış Ticaret ve döviz kurları üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılıp, devlet
teşvikleri ve sosyal harcamalar azaltıldı. Dış ticaret engellerinin kalkması ithalat patlamasına
neden oldu ve verimsiz yerli şirketlerin ürünleri ithal ürünlerle rekabet edemedi. 1997 yılına
gelindiğinde ekonomi 1990 yılına göre reel olarak %53 küçülmüştü. Vergi oranlarının
artırılması ekonomiyi kayıt dışına kaydırmış ve devletin vergi gelirlerini düşürmüştü. Oluşan
bütçe açıklarının para basılarak finanse edilmeye çalışılması ise 1992 yılında enflasyonun
%2526’ya yükselmesine neden olmuştu. Tüm bu gelişmelerin yanında bankacılık sistemi de
son derece zayıftı. Merkezi Sovyet Sisteminin çöküşünün ardından yaşanan yeniden
yapılanma döneminde ortaya çıkan yeni girişimciler, kendi şirketlerine kredi vermek amacıyla
özel ticari bankalar kurmaya başlamışlardı ve bu bankaların sermayeleri de yetersizdi. Merkez
bankası ise bankacılık sistemini yapılandırma ve düzenleme konusunda son derece tecrübesiz
ve yetersiz kalmıştı. Bunun yanı sıra 1991-1992 yıllarında özelleştirme programının ilk
aşaması kapsamında stratejik açıdan çok büyük önem arz etmeyen küçük Rus firmaları
satılmaya başlanmıştı. 1995 yılının sonuna gelindiğinde büyük ve orta ölçekli firmaların
%70’i, küçük firmaların ise %90’ı özelleştirilmişti. 129
Yukarıda piyasa ekonomisine geçiş sürecini özetlediğimiz Rusya, 1995 yılında IMF
ile görüşmelere başlayarak 1996 yılında seçim arifesinde bir stand-by anlaşması imzalayarak,
128
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1995 yılında %135 düzeyinde bulunan enflasyonu düşürmeyi, bütçe açıklarını azaltmayı ve
gerekli yapısal reformları yapmayı kabul etmişti. Yeni hükümet sıkı para politikası ve döviz
kuru bandını uygulamaya koyarak enflasyon oranını 1996 yılında %22’ye düşürmeyi
başarmıştı ancak sübvansiyonları azaltma ve vergi gelirlerini artırma yönündeki hedeflerini
parlamentodan geçiremediği için bütçe açıklarını azaltmayı başaramamıştı. Bu durumda bütçe
açıkları iç borçlanma ile finanse edilmek zorundaydı. Bu durum devlet kâğıtlarının yıllık
getirilerini yükseltmişti. Meksika Krizinin patlak verdiği ve Rusya’daki varlık getirilerinin
arttığı bir ortamda sermaye hareketliliği ve sabit kur güvencesi, kısa vadeli yabancı sermaye
akımlarını Rusya’ya yöneltti. Bu süreçte, Rusya’daki finans kurumları da döviz cinsinden
borçlanmaya başlamış ve dış borçlanma çok yüksek seviyelere çıkmıştı. Özetle, zayıf
makroekonomik temeller, kararlı bir istikrar programı uygulama yetisinden yoksun bir
hükümet, zayıf ve yapısal düzenlemelerden yoksun finansal piyasalar, bütçe açıkları, yüksek
dış borçlanma, sıkı para politikası ve sabit kur rejiminin birleştiği bir ortamda herhangi bir
dışsal şok, bu sermaye akımını ters çevirebilirdi.

1997 yılında Doğu Asya krizinin patlak

vermesi ve petrol fiyatlarının düşmesi sonucunda Rusya'nın ihracat gelirlerinin azalması ve
ödemeler dengesi üzerinde baskı yaratması, kaçınılmaz kriz sürecini başlattı ve Rusya’dan
sermaye çıkışları başladı. Hükümet çıkışları engellemek için iskonto oranlarını %50’den
%150’ye çıkardıysa da başarılı olamadı. Kamu kâğıtlarını kullanarak yabancı bankalardan
borçlanan finansal kurumlar, kamu kâğıtlarının değeri düşünce borçlarını döndüremez hale
geldiler. Bu süreçte Ruble devalüe edildi ve 1999 yılında IMF ile tekrar anlaşma yapılmak
zorunda kalındı. 130
Tablo 5.3. Rusya’ya Sermaye Akışı (net, milyar $)

Özel
Sabit Sermaye
Portföy Yatırımı
Banka Kredileri
Diğer Krediler
Resmi (IMF vs.)
Toplam

1990-94
Ortalama
-1.1
0.4
0.0
-3.3
1.8
8.7
7.6

1995

1996

1997

1998

7.5
1.8
0.3
4.3
1.1
6.3
14.8

18.8
2.2
0.9
7.1
8.7
9.5
26.1

36.6
2.6
1.0
9.9
23.2
5.1
41.7

7.2
1.4
0.6
-2.2
7.3
8.1
15.3

Kaynak: Özel, a.ge., s. 92.
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Yukarıda anlatılan süreç Tablo 5.3’te rakamlarla somutlaşmaktadır. Tablo 5.3’te
Rusya’ya 1995 yılı itibariyle hızlı bir sermaye girişi olduğu ve toplam sermaye girişinin 1997
yılında yaklaşık 42 milyar $’a ulaştığı görülmektedir. Ancak bu sermaye girişleri daha ziyade
banka kredilerinden oluşmaktadır. Krizin etkileri 1998 yılında kendini göstermekte ve toplam
sermaye girişlerinin 15 milyar $’a düştüğü görülmektedir.
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Uygulamalar

1. 1998 yılından günümüze kadar olan finansal krizlerin küresel etkilerini
araştırınız.
2. 1998 yılından günümüze kadar olan finansal krizler, Türkiye Ekonomisi’ni nasıl
etkilemiştir? Tartışınız.

117

Uygulama Soruları
1) Finansal kriz nedir? Çeşitleri nelerdir?
2) Finansal krizlere sebep olan faktörleri açıklayınız.
3) Çeşitli iktisat ekollerinin finansal krizlere yaklaşımını tartışınız.
4) Finansal krizleri açıklamaya yönelik modeller nelerdir?
5)1990’lı yıllarda yaşanan krizlerin birbirlerinden farklılıkları nelerdir? Tartışınız.

118

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde finansal krizlerin gelişimi ve nedenleri üzerinde durulmuştur. Finansal
piyasalarının altyapısı, finansal liberalizasyon ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesine
uygun olmayan, gerekli finansal regülasyonları gerçekleştirmeyen ülkeler uluslararası krizlere
açık hale gelmektedir. Bununla birlikte; hükümetler tarafından uygulanan yanlış
politikalardan dolayı ve finansal krizlerin yaygınlaşması ve giderek karakter değişmesi ile
birlikte bu krizleri açıklamaya yönelik modeller yetersiz kalmış ve yeni kriz modelleri
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu modellerin her biri 1990’larda yaşanan krizlerde hükümetlerin
uyguladığı farklı yanlış politikalara vurgu yapması ile birbirinden ayrılmaktadır.

119

Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlere sebep olan faktörlerden biridir?
a) İşsizlik
b) Ulusal Sermaye Hareketliliği
c) Uluslararası İlişkiler
d) Dağıtım Kanalları
e) Aşırı Borçlanma
2) Aşağıdakilerden hangisi finansal kriz çeşitlerinden biridir?
a) Siyasal Krizler
b) Para Krizleri
c) Özel Sektör Krizleri
d) Dinamik Krizler
e) Uluslararası Krizler
3)1997 yılında yaşanan Doğu Asya Krizinin açıklanmasında birinci nesil modeller
geliştirilmiştir?
a) Doğru

b) Yanlış

4)Belirsizlik yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Risk, bilinen ya da ölçülebilen bir olasılıkla, bir değişkenin cari değerinin beklenen
değerinden farklı gerçekleşmesidir.
b) Belirsizlik gerçekleşen ve beklenen değerlerin birbirinden farklı çıkması olasılığı
öngörülemediği bir durumdur.
c) Risk ve belirsizlik kavramlarının arasındaki fark olasılığın öngörülebilir veya ölçülebilir
olup olmamasına dayanmaktadır.
d) Belirsizlik yaklaşımına göre finansal krizlerin sebebi risktir.
e) Finansal istikrarsızlığın temel nedeni risk değil, belirsizliktir.
5) Finansal krizleri açıklamaya yönelik modellerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Birinci, İkinci ve Üçüncü Nesil Modeller, finansal krizleri açıklamak üzere geliştirilmiştir.
b) Birinci Nesil Modeller, 1973-1982 yılları arasında Meksika ve diğer Latin Amerika
ülkelerinde ortaya çıkan para krizlerini açıklamak için geliştirilmiştir.
c) İkinci Nesil Modeller, 1990’lı yılların başında Avrupa ve Meksika’da ortaya çıkan ve
çeşitli ülke paralarını hedef alan spekülatif saldırıları açıklamaya yöneliktir.
d) Üçüncü Nesil Modeller, 1994 yılında Türkiye’de yaşanan finansal krizi açıklamak üzere
geliştirilmiştir.
e) Üçüncü Nesil Modeller, finansal krizlerin bir bulaşıcı hastalık gibi yayıldığını öne
sürmektedir.
6)Finansal kriz nedenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Üçüncü nesil modellerde krize neden olan; tutarsız politikalar, uluslararası sermaye
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hareketliliği, sabit kur rejimi ve bağımsız para politikasıdır.
b) Birinci nesil modeller finansal krizleri piyasadaki olumsuz beklentiler ile ilişkilendirir ve
hükümetin, uygulayacağı politikaları piyasadaki beklentilere göre şekillendirdiğini yani aktif
bir rol oynadığını ileri sürer.
c) Birinci nesil modellere göre krizler kendi kendini besleyen beklentiler sebebiyle oluşmakta;
öngörülemez ve bulaşıcı olarak kabul edilmektedir.
d) Üçüncü nesil modeller, krizlerin ana nedenlerinden biri olarak ülkenin içinde bulunduğu
koşullar göz önünde bulundurulmadan finansal serbestleşmenin gerçekleştirilmesini
görmektedir.
e) İkinci nesil modeller, hükümetlerin finansal piyasaları gerekli denetim ve yönetimden
yoksun bırakmasını ön plana çıkarmıştır.
7)Para krizleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kriz literatüründe döviz krizi veya ödemeler dengesi krizi olarak da anılır.
b) Para krizleri, uygulanan kur politikasına bağlı olarak bir ülke parasının hızla değer
kaybetmesi durumu olarak tanımlanabilir.
c) Para krizleri her ne kadar farklı kur rejimlerinde ortaya çıkabilse de para krizlerinin hepsi
sabit kur rejimi uygulayan ülkelerde meydana gelmektedir.
d) Para krizleri, sabit kur rejimi uygulayan bir ekonomide, piyasa oyuncularının ellerindeki
ulusal menkul kıymetleri, yabancı menkul kıymete çevirmesi üzerine merkez bankalarının
döviz kurunu sabit tutabilmek için piyasaya müdahale etmesi sonucunda rezervlerde yaşanan
düşüşü ifade etmektedir.
e) Para krizleri, finansal sistemin varlık değerlemesi, kredi tahsisi ve ödemeler gibi önemli
işlevlerini kesintiye uğratan bir şok şeklinde ortaya çıkan krizlerdir.
8)1990’lı yıllarda yaşanan ve aşağıda adı geçen krizler ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) 1992 yılında yaşanan ERM krizi; sabit kur rejimi, finansal liberalizasyon, aşırı değerli para
ve tutarsız makroekonomik politikaların neden olduğu bir para krizi olduğu söylenebilir.
b) Birinci nesil modeller, ERM krizini açıklamak için geliştirilmiştir.
c) 1994 yılında Türkiye’de yaşanan kriz, temelde kamu açıkları ve bu açıkların finansman
yönteminden kaynaklanmış, kendini sermaye ve döviz piyasalarında hissettirmiştir.
d) Asya ülkelerindeki yüksek faizler, kurların da sabit olması ile birlikte kısa vadeli dış
borçları artırmış ve bilançolarda hem vade hem de para birimi açısından dengesizlikler
yaratmıştır. Devalüasyon ile birlikte bu zayıf finansal yapı 1997 yılında büyük bir krize
dönüşmüştür.
e) 1998 Rusya Krizi, zayıf makroekonomik temeller, kararlı bir istikrar programı uygulama
yetisinden yoksun bir hükümet, zayıf ve yapısal düzenlemelerden yoksun finansal piyasalar,
bütçe açıkları, yüksek dış borçlanma, sıkı para politikası ve sabit kur rejiminin birleşimi
sonucunda meydana gelmiştir.
9)Finansal krizler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Minsky’ye göre finansal krizlerin arkasında piyasanın borç yapısı vardır ve toplam krediler
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içerisinde spekülatif ve ponzi finansmanın payı ne kadar büyükse finansal kırılganlık o kadar
artacaktır.
b) Kinght’a göre krizlerin ardında risk kavramı değil belirsizlik kavramı yer almaktadır.
c)Post Keynesci İktisatçılar, finansal krizleri Asimetrik Enformasyon ve Limon Problemini
finansal piyasalara uyarlayarak açıklarlar.
d)Monetarist yaklaşıma göre finansal krizler, ekonomik konjonktürün genişleme
dönemlerinde Merkez Bankası'nın para stokunu önemli ölçüde daraltmasından
kaynaklanmaktadır.
e) Büyük kayıplara sebep olacak ancak gerçekleşme riski çok düşük olan olayların göz ardı
edilmesi durumunu ifade eden felaket miyopluğu, konjonktürdeki dalgalanmaları besleyerek
finansal krizlere sebep olmaktadır.
10) Meksika’da Peso’nun devalüe edilmesiyle başlayan ve çevre ülkelere de tekila etkisi
ile yayılan Meksika krizi kaç yılında başlamıştır?
a) 1990
b)1991
c) 1992
d)1993
e) 1994

Cevaplar
1-)e 2-)b 3-)b 4-)d 5-)d 6-)d 7-)e 8-)b 9-)c 10-)e
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6. MORTGAGE KRİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Gayrimenkul Finansmanı
6.1.1. Mevduata Dayalı Finansman
6.1.2. İpoteğe Dayalı Finansman
6.2. Mortgage Piyasaları
6.2.1.Mortgage Kredilerinin Özellikleri
6.2.2. Mortgage Kredisi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler
6.3. ABD’de Krizin Oluşması
6.3.1. Krizin Oluşmasına Neden Olan Faktörler
6.3.2. Krizin Sinyalleri
6.3.3. Kredi Kurumlarının İflas Etmesi ve Ekonomik Krizin Ortaya
Çıkması
6.4. Krizin Diğer Ülkelere Yayılması ve Sonrasındaki Gelişmeler
6.5. Krizin Türkiye’ye Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Gayrimenkul finansmanı nedir?
2) Mortgage piyasalarının özellikleri nelerdir?
3) İpoteğe dayalı finansmanın mevduata dayalı finansmandan farkı nelerdir?
4) ABD’deki Mortgage Krizi’nin oluşmasını tetikleyen unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Gayrimenkul Finansmanı

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Gayrimenkul Finansmanını Gayrimenkul finansmanına
açıklayarak
yapısını ilişkin kavramları öğrenmek
kavrayabilmek

Mortgage Piyasaları

piyasalarının
Mortgage
kredilerinin Mortgage
özelliklerini
kavrayabilmek
özellikleri ve Mortgage
kredisi verilirken dikkat
edilmesi gereken kriterler
hakkında bilgi edinmek

ABD’de Krizin Oluşması

ABD’de yaşanan ekonomik ABD’de oluşan ekonomik
krizin
nedenlerini krizin çıkış nedenlerini
sorgulayabilmek
araştırmak

Krizin Diğer Ülkelere ABD’de yaşanan ekonomik
Yayılması Ve Sonrasındaki krizin dünya ekonomisi ve
ülke piyasaları üzerindeki
Gelişmeler
etkisini ortaya koymak

ABD’de yaşanan krizin
küresel piyasalara etkisini
analiz etmek ve sonuçlarını
yorumlamak
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Anahtar Kavramlar
•

Mortgage Krizi

•

Gayrimenkul Finansmanı

•

İpoteğe Dayalı Finansman

•

Amerika Birleşik Devletleri

•

Mortgage Kredileri

•

Krizin Etkileri
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Giriş
Bu bölümde; 2008 yılında ABD’den başlayarak, diğer ülkeleri de hızla etkisi altına
alan ve dünya ekonomisini olumsuz yönde etkileyen Mortgage krizi incelenmiştir. Krizin
yayılmasında Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya ekonomisine yön veren önemli bir
ekonomik güç sergilemesinin, doların ticari işlemlerde çok kullanılan ve rezerv olarak çok
tutulan bir para birimi olmasının büyük rolü vardır. Dışa açık ekonomilerde ülkeler arası
ekonomik ilişkiler, krizin bir ülkeden diğer bir ülkeye sıçramasına sebep olmaktadır. Krizin
temelinde gayrimenkul piyasası yer aldığı için, öncelikle gayrimenkul finansmanının
özelliklerine değinilerek ve krizin nedenleri açıklanarak mevcut durum irdelenmiştir.
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6.1. Gayrimenkul Finansmanı
Gayrimenkul yatırımlarının gerçekleşmesi için büyük miktarda sermaye gereklidir.
Tasarrufların yıllar içinde birikerek ihtiyaç duyulan sermaye tutarına ulaşması, uzun bir süreç
almaktadır. Bu nedenle kişiler özellikle barınma ihtiyaçlarını karşılayan konut alımlarında
borçlanma yolunu tercih etmektedirler. Borç ödemelerinin gayrimenkulün ürettiği nakit
akımları ile karşılanması halinde, borç finansmanı yatırımcıya fayda sağlamaktadır 131 .
Finansmanın sağlanması aşamasında, gayrimenkullün para ve sermaye piyasaları ile olan
ilişkisi, finansmanın koşulları üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

6.1.1.Mevduata Dayalı Finansman
Para piyasasında faaliyet gösteren kredi kurumları, fon fazlası olan kişilerden fon
ihtiyacı içinde olan kişilere sermaye akışının gerçekleşmesine katkı sağlar 132. Fon fazlası olan
kişiler belli bir faiz getirisi karşılığında ticari bankalarda mevduat hesabı açarken, banka
mevduat hesabında vadesine kadar bekleyen fonu, ihtiyaç içindeki kişilere kredi olarak verir.
Ticari bankalar tek bir sektör üzerinde yoğunlaşmayıp genellikle tüketicilerin ihtiyaçlarını
karşılamak ve üreticileri desteklemek amaçlı kısa vadeli krediler verse de, finansal piyasaları
yeterince gelişmemiş olan ülkelerde gayrimenkul sektörünün finansmanı için önemli bir
kaynak oluşturmaktadır. 133(Şekil 6.1)
Şekil 6.1: Mevduata Dayalı Konut Finansmanı

Konut Satın

Bankalar ve
Diğer Tasarruf
Kuruluşları

Alanlar
Krediler

Tasarruf
Sahipleri
Tasarruflar

Kaynak: Bahadır Teker, Yalçın Özge Okat ve Murat Parmakçı, İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı,
Uluslararası Uygulamalar, Türkiye Modeli, Mevzuat Önerileri, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yatırımcılar Dairesi, Ankara, 2004, s.3.
131

Joshua Kahr, Michael C. Thomsett, Real Estate Market Valuation and Analysis, John Wiley&Sons, New
Jersey, 2005, ss.56-58.
132
Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett, Financial Markets and Institutions: A Modern
Perspective, Second Edition, Mc Graw Hill Companies, New York, 2004, s.7.
133
William R. Beaton, Real Estate Finance, Prentice Hall Series in Real Estate, Florida International
University, U.S.A., 1975, ss.3-4.
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Bu sistemin zayıf yanı, mevduatların genellikle kısa vadeli olması ve kredilerin uzun
vadeli talep edilmesidir. Kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli borç veren kredi kurumu, vade
uyumsuzluğu problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. 134 Banka vermiş olduğu kredinin geri
dönüşünü ancak uzun vadede alırken, mevduat yatırımcısı kısa vade sonunda parasını çekmek
isteyebilir. Bu durumda bankanın mudilere ödemeleri yapabilmek için uzun vadeli yeni bir
kaynak bulması gereklidir. Aksi takdirde ödemeleri yapamaz ve iflasın eşiğine gelir.

6.1.2. İpoteğe Dayalı Finansman
Uzun vadeli kaynak arayışı içerisine giren kredi kurumları sermaye piyasalarına
başvurmaktadır 135 . İpoteğe dayalı finansman sistemi, gayrimenkul piyasalarının ihtiyaç
duyduğu uzun vadeli finansmanı sağlamaktadır. İpoteğe dayalı konut finansman süreci
aşağıda açıklanmaktadır:
1. Kredi kurumları vermiş oldukları kredilerin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmemesi
halinde zarar görmemek için, gayrimenkulün siciline ipotek tesis ettirirler. İpotek, borç
kapanana kadar mülk sahibinin satış yapmasını engeller ve borcun ödenmemesi
halinde kredi kurumunun mülkü piyasada satmasına ve elde ettiği satış hasılatı ile
borcunu tahsil etmesine olanak tanır. 136
2. Kredi kurumu temerrüde düşmüş bir kredinin tahsilâtını yapabilmek için mülkün
satışını gerçekleştirdiğinde, mülkün o günkü piyasa değeri üzerinden bir hasılat elde
edecektir. Bu nedenle ipotek senetlerinin değeri mülkün piyasa değerine eşittir. 137
3. Kredi kurumu elindeki ipotek senetlerini borç kapana kadar kasasında tutmak yerine,
mülkün piyasa değerine eşit değeri olan bu varlıkları sermaye piyasasında uzun
dönemli yatırım yapan emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal
yatırımcılara ihraç edebilir 138 . İhraç edilen varlık ipotek senedi olduğundan, söz
konusu yatırım aracı da ipoteğe dayalı menkul kıymet olarak adlandırılmaktadır.
İpoteğe dayalı menkul kıymet yatırımcısının vadesi, ipoteğin geçerliliğinin sona erdiği
tarihe kadar (kredi borcunun tamamının ödendiği, diğer bir deyişle kredinin kapatıldığı
Ali Alp, İpotek Kredileri ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Türk Konut Finansman
Sorununun Çözümünde Bir Model Önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 51, Ankara, 1996, ss. 86-89.
135
Nurcan
Öcal,
Türkiye’de
Menkul
Kıymetleştirme
Uygulaması,
Etkileri,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 106, Ankara, 1997, s.31.
136
Saunders & Cornett, a.g.e., s.189.
137
Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Capital Markets, Institutions and Instruments, Prentice-Hall
International Editions, New Jersey, 1992, s.533.
138
Ali Alp, Modern Konut Finansmanı, 2.Baskı, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 51, Ankara 2000, ss.
25-26.
134
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tarihe kadar) devam etmektedir. Bu sistemde kredi kurumu verdiği kredinin vadesine
eşit bir vadede fon temin ettiğinden, mevduata dayalı finansmanda yaşanılan vade
uyumsuzluğu problemi bertaraf edilmiş olmaktadır.
4. İpotek senetlerinin menkul kıymetleştirilerek ikincil piyasada yatırımcılara sunulması,
sermaye piyasası aracılığıyla kredi kurumlarının uzun vadeli fon elde etmesine ve
gayrimenkul

sektörüne

kredi

olarak

daha

fazla

fon

aktarılmasına

olanak

tanımaktadır 139. Gayrimenkul sektörünün finansmanının sermaye piyasaları tarafından
desteklenmesiyle gayrimenkul talebi artmakta ve sektör büyümektedir. Sistemdeki
işleyişin düzgün bir şekilde sağlanması için yeni aktörlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
aktörlerin başında, menkul kıymetleştirmeyi sağlayan aracı kurumlar ve menkul
kıymet yatırımcılarının haklarını koruyacak federal ve özel sigorta kuruluşları
gelmektedir. Menkul kıymetleştirmeyi sağlayan aracı kurumlar kredi borçlularından
gelen ödemeleri (belirli bir komisyon kesintisinden sonra) menkul kıymet
yatırımcılarına aktarmaktadırlar. Kredi borçlularının ödemeleri yapmamasından doğan
riskler de sigorta şirketleri tarafından üstlenebilinmektedir.

140

(Şekil 6.2)

Şekil 6.2: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler

2-Menkul Kıymet İçin Ödeme

1-Kredi Ödemesi

Hane halkı

Finansal Kurum

(Kredi Borçlusu)

(ya da Aracı Kurum)

3- Kredi Anapara ve Faiz
Geri Ödemesi

İpoteğe Dayalı
Menkul Kıymet
Yatırımcıları

4- Anapara ve Faiz
hisseleri ödenir.

Kaynak: Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett, Financial Markets and Institutions: A Modern
Perspective, Second edition, Mc Graw Hill Companies, New York, 2004, s. 203.
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Öcal, a.g.e., s.31.
Cansu Şarkaya, “Kurumları ve Araçlarıyla Konut Finansmanı: ABD ve Türkiye Örneği,” İstanbul
Üniversitesi İktisat Politikası Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s.43.
140
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Sermaye piyasalarına ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç ederek, düşük maliyetli ve
uzun vadeli fon

elde eden kredi kurumları,

gayrimenkul

sektörünü daha çok

kredilendirebilmekte ve sektörün gelişime katkı sağlamaktadır. Likit olmayan bir varlığın
menkul kıymetleştirilerek likiditesinin arttırılması, yeni bir yatırım aracını ortaya çıkarmıştır.
Sermaye piyasasındaki yatırım araçlarının çeşitlenmesi, riske karşı duyarlılığı ve getiri
beklentisi farklı olan yatırımcıları finansal sektör içine çekecektir. Bunun yanı sıra kredi
kurumu alacaklarını bir havuz içerisinde toplayarak, bu alacaklardan doğan hak ve
sorumluluklarını aracı bir kuruma devredebilir. Bu durumda önceden vermiş olduğu kredilerin
riski de bilanço dışına çıkartılmış olur ve bilançosundaki finansal oranların iyileştiğini gören
kredi kurumu sektöre yeni krediler aktarmaya devam edebilmektedir.
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6.2. Mortgage Piyasaları
İngilizcede ipotek anlamına gelen mortgage kelimesi, esas olarak gayrimenkul
finansmanı için ipotek karşılığı verilmiş kredileri ifade etmektedir. Bu bölümde mortgage
kredilerinin özellikleri ve kredi verilirken dikkat edilmesi gereken kriterler üzerinde durularak
mortgage piyasaları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

6.2.1. Mortgage Kredilerinin Özellikleri
Krediyi veren kurum ve alan borçlu arasında imzalanan mortgage sözleşmesinde,
mortgage kredisinin tüm özellikleri yer almaktadır. Her bir sözleşme, borç miktarı, faiz oranı
ve masraflar açısından farklı özelliklere sahip olsa da mortgage kredilerinin genel özellikleri
aşağıdaki gibi özetlenebilir. 142
 Maddi Teminat: Tüm mortgage kredilerinde kredi tamamen kapanana kadar
mülkün tapusuna ihtiyari haciz konulur ve kredi kurumu borçlunun
ödemelerini yapmaması durumunda mülkü satma hakkına sahip olur. İpotek
altındaki mülk, kredi kurumunun maddi teminatıdır.
 Peşin Ödeme: Kredi kurumunun mortgage kredisi verebilmesi için,
borçluların mülkün satış fiyatının bir bölümünü peşin ödemeleri gereklidir.
Kredi kurumu tarafından talep edilen peşin ödeme miktarı, genellikle mülkün

141
142

Öcal, a.g.e, ss.27-31.
Saunders&Cornett, a.g.e., ss.189-195.
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satış fiyatının en az %20’si büyüklüğünde olmaktadır. Peşin ödemeler, kredi
kurumunun borçlunun ödemeleri yapmaması riskine karşı alınmış bir önlemdir.
Mülkün fiyatının düşmesi durumunda, değeri düşen teminatlarının borç
miktarını karşılaması için kredi kurumu tarafından ayrılan bir marj
niteliğindedir.
 Sigorta Özelliklerine Göre Mortgage Kredileri: Mortgage kredileri sigortalı
mortgage kredileri ve geleneksel mortgage kredileri olmak üzere iki kategoride
incelenebilir. Sigortalı Krediler, borçlunun geri ödemelerinin devlet tarafından
sigorta edildiği kredilerken, devlet tarafından garantiye alınmayan krediler
“Geleneksel Krediler” olarak adlandırılmaktadır. İkincil piyasadaki alıcılar,
yatırım tercihlerini yaparken kredilerin sigorta özelliklerini göz önünde
bulundurmakta ve risk değerlendirmesini yaptıktan sonra yatırım kararı
almaktadırlar.
 Kredi Vadesi: Kısa vadeli kredilerde borçlanma dönemi kısa olduğundan
ödenen faiz miktarı düşük, uzun vadeli kredilerde ise ödenen faiz miktarı
yüksektir. Bunun yanı sıra vadenin kısa olması, aylık ödemelerin yüksek
olmasına neden olmaktadır. Uzun dönemde faiz oranı riskinin yüksek olması,
kredi kurumlarını daha kısa vadeli kredi vermeye yönlendirmektedir. Bu
nedenle kredi kurumu uzun vadeli kredilerin faiz oranına belirli bir risk primi
ekleyerek uzun vadeli kredilerinin maliyetlerini arttırmakta ve kredi
borçlularını daha kısa vadeli borçlanmaları yönünde teşvik etmektedir.
Finansman ihtiyacı içerisindeki yatırımcı, satın alacağı gayrimenkulü
portföyünde uzun bir dönem için mi yoksa kısa bir dönem için mi tutulacağına
karar vermeli, yatırım amacı doğrultusunda en uygun vadesi olan krediyi
seçmelidir 143.
 Faiz Oranları: Kredi kurumunun Merkez Bankası piyasa faiz oranını baz
alarak

belirlediği

kredi

faiz

oranı,

kredi

sözleşmesinin

en

önemli

özelliklerinden biridir. Bankaların ipotek kredisi kullanan kişilere yüksek faiz
oranı uygulaması, konut finansman maliyetlerini arttırmakta ve konut

143

Mary Alice, Hines, Investing in International Real Estate, Quorum Books, London, 2000, s.25.
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sektörüne olumsuz yansımaktadır 144. Konut piyasasının hacmi ve işlem hızı,
fon maliyetlerinin ve fon elde edilebilirliğinin bir fonksiyonudur. Fon
maliyetlerinin bir göstergesi olan kredi faiz oranları ise para arz miktarı ile
ilişkilidir 145 . Genişletici para politikasıyla reel faizler düşürülerek, sabit
yatırımlar ve ikamet amaçlı konut yatırımları arttırılabilmektedir 146.
 Sabit ve Değişken Oranlı Krediler: Sözleşmede geçerli olan faiz oranının
sabit ya da değişken olması, kredinin bir diğer önemli özelliğidir. Kredinin faiz
oranının sabitlenmesi halinde, borçluların aylık ödeme miktarları da
sabitlenmiş olmaktadır. Bununla birlikte değişken oranlı kredilerde uygulanan
faiz oranı, piyasada zaman içinde meydana gelen değişimlere karşı duyarlıdır
ve bu doğrultuda borçluların aylık ödemeleri dönemsel olarak farklılık
gösterebilmektedir. Piyasada faiz oranlarının yükseleceği beklentisi hâkimse,
sabit oranlı kredilerin düşeceği yönünde bir beklenti varsa değişken oranlı
krediler daha çok tercih edilmektedir.
 İskonto Puanları: Puanlar, borçlunun sözleşmedeki faiz oranını düşürmek için
kredi kurumuna yaptığı ücret ve ödemelerdir. Eğer belli bir ödeme yapılarak
kredi faiz oranı düşürülebiliyorsa, faiz düşüşünün sağladığı fayda ile ek puanın
maliyeti ile karşılaştırılarak puan ödemesinin rasyonel bir karar olup olmadığı
tespit edilebilir.
 Diğer Ücretler: Kredi kurumu işlem maliyetlerini karşılamak için kredi alan
taraftan çeşitli masraflar talep edebilir. Örneğin, gayrimenkulün değerini
belirleme sürecinde yapılan işlemler için değerleme ücreti, krediyi verme
aşamasında yapılan tapu araştırması için tapu ücreti ya da krediyi kapatma
sırasında oluşan maliyetler için çeşitli ücretler yansıtılabilir.
 Kredinin Yeninden Finansmanı: Sabit faiz oranından uzun vadeli yapılan
sözleşmelerde, piyasa faiz oranlarının zaman içinde düşmesi halinde, borçlu
olan taraf sözleşmede sabitlenen yüksek orandan faiz ödememek için düşük
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Fabian, Simond, “Credit Risk Stres-Testing: The Case of a Real Estate Crisis”, (Diploma Thesis Master of
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faiz oranından yeni bir kredi alarak eski kredisinin borcunu kapatır. Bu durum
kredinin yeniden finansmanı olarak adlandırılır. Anlaşma yapılan ödeme
planına uymayıp, vadesinden önce krediyi kapatan borçlu taraf, bazı ücret ve
masraflara tabi tutulabilir.
 Ödeme Planı: Kredi sözleşmesinde ödemelerin hangi aralıklarla ve ne
miktarda yapılacağını gösteren plan, ödeme planı olarak adlandırılır.
Anlaşmaya göre, her dönemde ödenen miktar eşit olabileceği gibi birbirinden
farklılık da gösterebilir. Örneğin ilk aylarda yapılan ödemeler düşük miktarda
tutulup, sonraki aylarda ödenen miktar yükseltilebilir ya da ilk aylarda kredinin
sadece faiz borcu ödenip, sonraki aylarda anapara borcu ödenmeye
başlanılabilir.

6.2.2. Mortgage Kredisi Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken
Kriterler
Bankalar, ipotek karşılığı kredi almak için kendisine başvuran kişi ve kurumların kredi
almaya

uygun

olup

olmadıkları

değerlendirirken

başlıca

2

kriteri

göz

önünde

bulundururlar 147.
 Kredi Tutarının Mülkün Değerine Oranı (Kredi/Değer Oranı)
 İpotek Ödemelerinin Gelire Oranı (Borç/Gelir Oranı)
Bankalar, borçluların anapara ve faiz ödemelerini yapmamaları ihtimaline karşılık
kendilerini garantiye almak için ipotek tesis etmektedirler. Daha önceden de bahsedildiği gibi
ipotek, borcun sözleşme şartlarına uygun bir şekilde ödenmediği hallerde söz konusu mülkün
piyasada satılmasını ve elde edilen satış hasılatı ile bankanın alacağını tahsil etmesine olanak
tanımaktadır. Mülkün piyasa değeri zaman içerisinde dalgalanma gösterebildiğinden,
piyasada satışa sunulduğu günün koşullarında mülkün değeri düşmüş ya da artmış
olabilmektedir. Mülkün değerinin artması, bankanın elindeki ipotek teminatının da değerinin
artması anlamına geleceğinden, kredi veren kurumun alacağını tahsil etmesi önünde bir engel
yoktur. Fakat mülkün değerinin düşmesi halinde teminatların da değeri düşeceğinden, mülkün
satılması sonucu elde edilen satış hasılatı, anapara ve faiz borcunu karşılayamayabilir. Bu

Ali Alp ve M. Ufuk Yılmaz, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
İstanbul, 2000, s.44-47.
147
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nedenle banka, mülkün değerinin düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak mülkün
değerinin tamamını değil, ancak belli bir marj altında bir değeri kredi olarak verir.
Bu nedenle Kredi/Değer oranının %100 ve daha yüksek olduğu durumlarda, anapara
ve faiz borcunun toplamı ipotek değerinin üzerinde olduğundan kredi ödemelerini aksatan
borçlulara karşılık ipoteklerin kullanılması yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte piyasada
konut arz fazlasının oluşması veya deflasyonist bir etkinin ortaya çıkması halinde konut
fiyatlarının düşmesi söz konusu olursa, kredi kuruluşlarının elindeki teminatların da değeri
düşmekte ve borcunu tahsil edemeyen kredi kurumu iflasın eşiğine gelebilmektedir. Japonya,
İspanya, İsveç, Tayland ve ABD bankacılık krizlerinde bu durum tecrübe edilmiş ve verilen
kredilere bir sınırlandırma getirilmesi gereğini ortaya çıkmıştır. Kredi/Değer oranı ne kadar
düşük tutulursa kredi kuruluşlarının da kredi riski o kadar düşük olmaktadır. Diğer bir deyişle
borçlunun ödünç aldığı miktar ne kadar çoksa, kredi kurumunun da üstlendiği risk o kadar
büyük olmaktadır. 148
Kredi kurumunun dikkat etmesi gereken kriterlerden ikincisi ise, borçlunun aylık
gelirin aylık ödemelerini (kredi borcu + vergi ödemeleri) karşılayabilme yeterliliği olan
Borç/Gelir oranıdır. Kredi alan kişi, gelirinin belirli bir bölümü ile borç ödemelerini yapacak,
kalan bölümünü de diğer harcamalarına ayıracaktır. Kredi alan kişinin gelirinden borç
ödemelerine ayırdığı tutar ne kadar azsa, ödemeyi yapma olasılığı da o kadar yüksektir. Bu
nedenle Borç/Gelir oranının düşük olması, kredi almak isteyen kişinin ödeme olasılığının
yüksek olduğunu göstermektedir. 149

6.3. ABD’de Krizin Oluşması
2007 yılının ikinci yarısında ABD’de gayrimenkul piyasalarında başlayan kriz, ortaya
çıktığı ülkenin finansal kurumlarının yanı sıra, küresel boyuttaki ilişkilerin etkisiyle diğer
ülkelerin finansal kurumlarının da mali dengelerini bozmuş, hatta bazı kurumların iflas
etmesine neden olmuştur. Krizin oluşmasına neden olan faktörlerin incelenmesi, krizin
sinyallerinin ve olası etkilerinin irdelenmesi, konunun daha iyi anlaşılmasına katkı
sağlanacaktır.
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Benton E. Gup, “International Banking Crises: The Real Estate Connection”, International Banking Crises
Large-Scale Failures, Massive Government Interventions, Edited by Benton E. Gup, Quorum Books,
London, 1999, ss.25-27.
149
Fabozzi&Modigliani, a.g.e., s.533.
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6.3.1. Krizin Oluşmasına Neden Olan Faktörler
Gayrimenkul piyasasının finans piyasalarıyla olan ilişkisi ne kadar yoğunsa, krizlerin
derecesi de o kadar yüksek olmaktadır. Japonya, İsveç, Güney Doğu Asya ve ABD
krizlerinde gayrimenkul piyasaları ile finansal krizler arasındaki ilişki net bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Japonya, İsveç ve Güney Doğu Asya krizlerin ortak noktası, finansal serbestleşme
ile artan sermaye miktarının faiz oranlarını düşürmesi ve kredi piyasasını canlandırmasıdır. 150
Düşen faizlerin mortgage kredi hacmini arttırması, gayrimenkul talebinde de artışa yol
açmıştır. Fakat talebin kredi olanaklarının itici gücüyle artıyor olması, talep artışı sonucunda
oluşan yüksek fiyatların da balon fiyat olma ihtimalini güçlendirmektedir. Böyle bir durumda,
fiyatlardaki artışın uzun dönem sürdürülemeyeceği, fiyatlarda oluşan suni şişkinliğin bir süre
sonra söneceği ve söz konusu varlıklara sahip olanların mali gücünün zayıflayacağı
söylenebilir. Hatta fiyatlardaki düşüşün derecesine bağlı olarak firmaların iflas etmesi, krizin
reel sektöre ve bankacılık krizine dönüşmesi de söz konusu olabilmektedir. 151
Bir varlığa olan talep, o varlığın üreteceği değerden ziyade, gelecekte fiyatının
yükseleceği ve karlı bir satış imkânının doğacağı beklentisiyle gerçekleşiyorsa, varlığın
fiyatında balon oluşması kuvvetli bir ihtimaldir 152 . İnsanların beklentilerinin gayrimenkul
fiyatlardaki artışın devam edeceğine yönelik olması, ABD’de gayrimenkul talebinin
ekonomik temellere dayalı olmayan bir şekilde artmasına ve balon fiyatların oluşmasına sebep
olmuştur.

153

Ekonomik büyümenin uzun dönemde sürdürülebilir olması için, büyüme

oranının verimlilik artışına eşit oranda olması gereklidir ki bu oran gelişmiş ülkelerde %23’dür.

154

Bir ekonomide konut fiyatlarının belirleyicileri, inşaat maliyetleri, kira değerleri,

gelir, nüfus ve faiz oranları gibi ekonomik değişkenlerdir. Konut fiyatlarındaki hareket, bu
değişkenler tarafından açıklanamıyorsa, konut fiyatlarında balon olduğu söylenebilir. ABD
için yapılmış bir akademik çalışma, 2006 yılı öncesinde konut fiyatlarının suni bir şekilde
şiştiğini, oluşan balon fiyatların 2006 yılından sonra patlayarak düştüğünü ve fiyatların
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ekonominin temellerine geri dönmeye başladığını ifade etmiştir.

155

Zaten geçmiş tarih

incelendiğinde, dönem dönem fiyatların yükseldiği ve sonrasında düşerek tekrar eski
seviyesine döndüğü gözlemlenmektedir. Fiyatlarda balon tehlikesinin olduğunu bir diğer
göstergesi de, varlık fiyatlarındaki ani yükselişin ani bir düşüş dönemi tarafından takip
edilmesidir. 156
Gayrimenkul fiyatlarının yüksek olması, bir yandan bu varlığa yatırım yaparak kazanç
elde etmek isteyenleri ve dolayısıyla bu kişilerin kredi taleplerini arttırırken, diğer yandan
yüksek teminat değerlerini gören bankaları da kredi vermeye istekli hale getirmiştir. Hem
kredi verenin hem de kredi alanın sürekli iyimser bir bakış açısıyla bakıyor olması, sürüye
katılma güdüsü ve finansman problemini çözdükçe yeni gayrimenkul yatırımlarına
yönlenilmesi, gayrimenkul piyasalarını olumsuz şekilde etkilemektedir 157.
Yükselen varlık fiyatlarını dengeye getirmek için ekonomiyi soğutma çalışmaları
yapılmış, fakat istenilenin aksine ekonomi krizlere karşı daha kırılgan hale gelmiştir. Kredi
talebini düşürmek ve gayrimenkul talebini sınırlandırmak amacıyla daraltıcı para politikasının
uygulanması, sadece gayrimenkul fiyatlarının değil aynı zamanda hane halkının gelirinin ve
kredi ödeme kabiliyetinin de düşmesine sebep olmuştur. Bankaların kredi teminatlarına
(gayrimenkul ipotekleri) güvenerek borçluların ödeme güçlerini yeteri kadar dikkate almadan
kredi vermiş olmaları, gayrimenkul fiyatlarının düşmesi halinde bankaların elindeki teminat
değerlerinin de düşmesine ve tahsil edilemeyen kredilerin artmasına neden olmuştur. Mali
yapısı zayıflayan finans sektörünün reel sektöre gerekli fonu aktaramaması ise, üretim
seviyesini sınırlandırmakta, işsizliği arttırmakta, tüketimi azaltmakta ve ekonomide kısır bir
döngüye sebep olmaktadır. 158
ABD’de düşük gelirli kişilerin bile kredi talepleri geri çevrilmemiş, faiz oranına risk
primi eklenerek yüksek faiz oranından mortgage kredileri verilmiştir. Zaten düşük gelirli olan
kişiler yüksek ödeme tutarları ile karşı karşıya kaldıklarında, kredi ödenmelerini aksatmaya
başlamışlardır. Bankaların alacaklarını tahsil etmek için söz konusu mülkleri piyasada satmak
istemesi, gayri mülklerin fiyatlarını düşürmeye başlamıştır. Düşen fiyatlar bankaların vermiş
155
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olduğu borcun anapara ve faiz karşılığını elde edememelerine ve mali yapılarının bozulmasına
sebep olmuştur. Kredi kurumunun sadece teminat niteliğinde olan ipotek değerlerini dikkate
alıp, borçlunun ödeme yeteneğini yeteri kadar değerlendirmemesi, krizin oluşmasına neden
olan önemli bir faktörlerden biridir.

159

Bu noktada ABD kredi kurumlarının, daha önceki

sayfalarda bahsedilen Borç/Gelir Oranı ve Kredi/Değer Oranı hesaplarını dikkate
almamasının, tüm ekonomiye mal olan büyük bir hata olduğu söylenebilir.
Kriz, son derece gelişmiş bir mortgage piyasasına sahip olan ABD’nin birincil
piyasalarında ortaya çıkmış, sonrasında birincil piyasaların sıkı sıkıya bağlı olduğu ikincil
piyasalara yansımış ve ekonominin geneline yayılmıştır. Bilanço dışı menkul kıymetleştirme
yaparak bünyesindeki riskli ipotekleri aracı kuruma devreden kredi kurumunun, sermaye
yükümlülüğü düştüğü için özsermaye/toplam aktif, borç/özsermaye ve özsermaye karlılığı
gibi rasyoları iyi görünmektedir 160 . Bu durum kredi kurumlarını yanıltarak, sektöre kredi
vermeye devam etmelerine neden olmuştur.
Menkul kıymetleştirme işlemi yapılmadan önce, birbirine benzer getiri ve risk
özellikleri olan ipotekler bir havuz içerisinde toplanırlar. Bu aşamada ipotekler ortak
özelliklerine göre sınıflandırılarak derecelendirilirler. Derecelendirme, ipoteğe dayalı menkul
kıymet yatırımcısı açısından çok önemlidir. Çünkü yatırımcılar, kendi stratejileri
doğrultusunda belirli risk ve getiri özelliklerine sahip menkul kıymetleri tercih ederek yatırım
yaparlar. Derecelendirmenin doğru yapılmaması halinde, yatırımcı kendi tercihi dışındaki
farklı bir risk ve getiri grubundaki menkul kıymete yatırım yapabilir ve bu durumda da
istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.
Krizin nedenleri maddeler halinde özetlenirse, gayrimenkul fiyatlarının düşmesi,
finansal kurumlarının mortgage kredi hacimlerini ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler
varlıklarını büyütmeleri, yöneticilerin yanlış kararları, kredi standartlarının, denetim-ve
düzenlemenin zayıf olması, Amerikan Merkez Bankası’nın yanlış politikalarla ile konut
balonuna neden olması, bankaların kötü kantitatif risk modelleri, derecelendirme şirketlerinin
hataları ve toplam risklerin olduğundan daha az değerlendirilmesi krizin standart açıklamaları
olarak kabul edilmektedir. 161
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6.3.2. Krizin Sinyalleri
Finansal krizler yaşanmadan önce piyasadaki bazı göstergeler krizin yaklaştığına dair
ipuçları verebilmektedir. Krizi önceden haber veren mali ve parasal göstergeler takip edilerek,
krizlerden korunmak ya da krizin negatif etkilerini minimuma indirmek mümkündür. 162
Benzer şekilde piyasa göstergeleri izlenerek gayrimenkul fiyatlarında balon tehlikesinin olup
olmadığı da anlaşılabilir. Piyasadaki aktörler erken uyarı sistemini kullandıklarında, balon
fiyatların büyümesini ve ekonomiye zarar verecek boyuta gelmesini engelleyebilirler. Örneğin
aşağıda maddeler halinde verilmiş bazı durumlar, gayrimenkul piyasalarında spekülatif
hareketlerin ortaya çıkabileceği ve balon fiyatların oluşabileceği yönünde sinyal olabilirler. 163


Gayrimenkulden elde edilen getirilerin çok yükselmesi,



Gayrimenkul sektörünün genel ekonomiye göre daha hızlı büyümesi,



İnşaat faaliyetlerinin artması ve gayrimenkul fiyatlarının yükseleceğine dair
beklentilerin oluşması,



Gayrimenkul kredilerinin toplam krediler içindeki payının giderek büyümesi,



Gayrimenkul yatırımlarının kısa dönemde çok sık el değiştirmesi,



Gayrimenkul fiyatları

hızla yükselirken kiraların

eş zamanlı

olarak

değişmemesi,


Kişilerin büyük çoğunluğunun ikamet ettikleri mülkü satın aldıktan sonra
yatırım amacıyla ikinci mülkü talep ediyor olması.

6.3.3. Kredi Kurumlarının İflas Etmesi ve Ekonomik Krizin Ortaya
Çıkması
ABD sub-prime mortgage piyasasında başlayan kriz hızla yayılarak bazı finansal
kurumların iflas etmesine neden olmuş ve sektörde zorunlu devletleştirmeler gündeme

Zeynep Karaçor, Volkan Alptekin, “Finansal Krizlerin Önceden Tahmin Yoluyla Değerlendirilmesi: Türkiye
Örneği” Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:
XIII, Sayı:2, 2006, s.240.
163
Wu Yanxia, “The Speculative Real Estate Bubble's Feature and Early-Warning Research”, International
Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing, 21-25 Eylül 2007, s.4527.
162
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gelmiştir

164

. Devletin finansal piyasalarda garantör görevi üstlenerek, özel sektör üzerindeki

bazı riskleri üstlenmesi, piyasaların etkin işleyişi açısından ihtiyaç duyulan bir uygulama
olmuştur 165.
Çeşitli ülkelerin konut fiyatlarını inceleyen bir araştırmada, konut fiyatlarındaki
düşüşün 6 çeyrek sürdüğü fakat konut sektöründe yaşanan krizin genellikle 16 çeyrekten fazla
sürdüğü görülmüştür. Bunun nedeni, konut sektörünün reel ekonomiyle güçlü bir ilişkisinin
olmasıdır. Konut sektöründeki krizlerde üretim seviyesi kademeli olarak düşerken,
toparlanma süreci de genellikle 3 yıl gibi uzun zaman içinde gerçekleşmektedir. 166
Grafik 6.1. ABD Konut Fiyatları (S&P Case Shiller)

Kaynak: T.C. Merkez Bankası; Araştırma Yayınları, Temel Ekonomik Gelişmeler, (31 Temmuz 2015),
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi), http://www.tcmb.gov.tr/, 31.05.2015.

Grafik 6.1. 2006 yılı başından 2012 yılı sonuna kadar ABD’de konut fiyat endeksini
göstermektedir. Endeksdeki fiyat hareketleri incelendiğinde, krizin başladığı 2007 yılının
ikinci yarısından 2009 yılının ikinci yarısına kadar konut fiyatlarının düştüğü görülmektedir. 2
yılı aşkın süren bu dönemin sonunda, yaklaşık olarak konut fiyatları %30 düşmüştür. Konut
Zafer Yükseler, Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Ödemeler Dengesi Uyumu,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, 2009, s.9.
165
N. Gregory Mankiw, “The Allocational of Credit and Financial Collapse”, New Keynesian Economics,
Coordination Failures and Real Rigidities, Ed. by N. Gregory Mankiw and David Romer, Cambridge, The
MIT Press, C: II, U.S.A., 1991, ss.277-278.
166
Stijn Claessens, M. Ayhan Kose, Marco E. Terrones, “What Happens During Recession, Crunches and
Busts”, IMF Working Paper, No:274, 2008, s.42.
164

141

fiyatlarındaki düşüş daha önce de bahsedildiği gibi, mortgage kredisi veren finansal
kurumların ellerindeki teminatların değerlerinin de düştüğü anlamına geldiğinden, finansal
kurumlar bu durumda büyük bir risk ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

6.4. Krizin Diğer Ülkelere Yayılması ve Sonrasındaki Gelişmeler
2007 yılı Ağustos ayında gayrimenkul piyasalarında başlayan finansal kriz, 2008 yılı
Eylül ayında küresel bir ekonomik krize dönmüştür.

Grafik 6.2. Küresel Büyüme Oranları

Kaynak: T.C. Merkez Bankası; Araştırma Yayınları, Temel Ekonomik Gelişmeler, (31 Temmuz 2015),
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi), http://www.tcmb.gov.tr/, 31.05.2015.

Grafik 6.2’de, küresel boyutta büyüme oranları görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde,
gelişmekte olan ülkelerde ve Çin-Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere üç
ayrı kategoride incelenen büyüme oranları, paralel eğilimler içinde olsa da birbirinden
farklılıklar göstermektedir. Buna göre kriz döneminde ekonomilerinde en büyük daralmayı
yaşayan ülkeler gelişmiş ülkeler olup, gelişmekte olan ülkeler krizden en az zarar gören ülke
grubu olmuştur. Gelişmiş ülkelerin finansal piyasaları, büyük ve derindir. Aksine gelişmekte
olan ülkeler, finansal piyasalardan yeterince faydalanamamaktadırlar. Mortgage krizi, türev
araçların olduğu gelişmiş bir finansal piyasada ortaya çıktığından, finansal piyasalar ile reel
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piyasalar arasındaki ilişkinin güçlü olduğu ülkelerde krizin etkileri daha yoğun hissedilmiştir.
Grafik 6.3 mortgage krizinin ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya’da işsizlik oranını nasıl
etkilediğini göstermektedir. Kriz, tüm bölgelerde işsizlik oranının artmasına neden olmuştur.
Fakat bu artış en çok krizin ortaya çıktığı ABD ve yoğun ticari ilişkiler içerisinde olduğu
İngiltere’de gerçekleşmiştir.
Grafik 6.3. İşsizlik Oranları

Kaynak: T.C. Merkez Bankası; Araştırma Yayınları, Temel Ekonomik Gelişmeler, (31 Temmuz 2015),
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi), http://www.tcmb.gov.tr/, 31.05.2015.

6.5. Krizin Türkiye’ye Etkileri
2000’li yılların başında yaşanan finansal kriz Türkiye’ye tecrübe olmuş, uygulanan
para ve maliye politikaları ile yapısal dönüşüm süreci 2008 krizi ile mücadelede olumlu katkı
sağlamıştır 167 . Tablo 6.1’ deki ekonomik göstergeler incelendiğinde, mortgage krizinin
Türkiye üzerindeki etkileri yorumlanabilir. Krizin küresel boyuta ulaştığı 2009 yılında
Türkiye ekonomisi %4,7 küçülmüştür. Bununla birlikte işsizlik oranı da %10 düzeylerinden
%13,1’e yükselmiştir. Dış ticaret dengesine bakıldığında ise hem ithalat hem de ihracat
hacminin düştüğü, fakat ithalattaki düşüşün ihracattaki düşüşten daha fazla gerçekleşmesi
sebebiyle cari işlemler açığının azaldığı görülmektedir.

Ali Can Dağgeçen, “Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Gelişmekte Olan Ülke Döviz Kurları
Arasındaki İlişki,” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, 2012, s.37.
167

143

Tablo 6.1. Temel Ekonomik Göstergeler

GSYH (Yıllık Reel
Yüzde Değişim)
İşsizlik Oranı
İthalat (Milyon $)
İhracat (Milyon $)

2005
%9,0

2006
%7,1

2007
%5

2008
%0,8

2009
% -4,7

2010
%8,5

2011
%11,1

%9,5
-111,4

%9,0
-134,6

%9,2
-162,2

%10,0
-193,8

%13,1
-134,4

%11,1
-177,3

%9,1
-231,5

78,5

93,7

115,3

140,9

109,7

120,9

142,3

Kaynak: TÜİK, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı’nın verilerinden derlenmiştir.
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Uygulamalar

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) “ABD Mortgage
Krizi” ile ilgili hazırladığı çalışma tebliğini okuyunuz.
(http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/raporlar/calisma_raporlari/5176abdmo
rtgage05082008x.pdf)
2. ABD Mortgage Piyasası’nın işleyişi ve zayıflıklarını değerlendiriniz.
3. 2008’den günümüze kadar krizin etkilerinin ne şekilde piyasalara yansıdığını
araştırınız.
4. Mortgage Krizi sonrasında ne tür önlemler alındığını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Gayrimenkul finansman sistemleri kaça ayrılır?
2) Mortgage kredisi verilirken hangi kriterlere dikkat edilmelidir?
3) ABD’de başlayan mortgage krizinin nedenleri nelerdir?
4) Krizin sinyalleri nelerdir?
5) Krizin Türkiye’ye ne gibi etkileri olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gayrimenkul piyasalarının hem reel piyasalarla hem de finans
piyasalarıyla yoğun ilişki içerisinde olduğunu gördük. 2007 yılının ikinci yarısında ABD’de
gayrimenkul piyasalarında başlayan kriz, ortaya çıktığı ülkenin finansal kurumlarının yanı
sıra, küresel boyuttaki ilişkilerin etkisiyle diğer ülkelerin finansal kurumlarının da mali
dengelerini bozmuş, hatta bazı kurumların iflas etmesine neden olmuştur. Piyasanın
düzenlenmesi ve olası mağduriyetlerin engellenmesi için devlet müdahalesine ihtiyaç
duyulmuştur. Ekonomik bir krize neden olmamak için, finansal kurumların ve sistemde yer
alan diğer aktörlerin risk-getiri hesaplamalarını doğru yapması ve sistemin etkinliğini bozacak
faaliyetler içerisine girmemesi gereklidir. Aksi takdirde, tüm ekonomi tarafından yüklenilecek
çok olumsuz sonuçlar doğabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Gayrimenkul finansmanı başlıca hangi yöntemlerle sağlanmaktadır?
a) Mevduata Dayalı Finansman-Özkaynaklara Dayalı Finansman
b) Krediye Dayalı Finansman- İpoteğe Dayalı Finansman
c) Mevduata Dayalı Finansman-İpoteğe Dayalı Finansman
d) Tasarruflara Dayalı Finansman- Mevduata Dayalı Finansman
e) Borçlanmaya Dayalı Finansman- İpoteğe Dayalı Finansman
2) İpotek alma işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Gayrimenkul finansmanında sıklıkla kullanılmaktadır.
b) İpotek alan taraf, mülkü istediği zaman piyasada satma hakkına da sahip olmaktadır.
c) İpotek, alacaklının borçlunun ödemelerini yapmaması hâlinde zarar görmemesi için aldığı
bir teminat niteliğindedir.
d)İpotek senetleri menkul kıymetleştirilerek sermaye piyasasına arz edilebilir.
e) İpotek, borcun sözleşme şartlarına uygun bir şekilde ödenmediği hâllerde söz konusu
mülkün piyasada satılmasını ve elde edilen satış hasılatı ile bankanın alacağını tahsil etmesine
olanak tanımaktadır.
3) Aşağıdakilerden hangisi mortgage kredilerinin genel özellikleri arasında yer almaz?
a) Kredi kurumları maddi teminat alırlar.
b) Peşin ödeme yapmaya gerek yoktur.
c)Krediler sigortalanabilir.
d)Kredi faiz oranı, sabit ya da değişken olabilir.
e) Kredi Kurumu işlem maliyetlerini karşılamak için kredi alan taraftan çeşitli masraflar talep
edebilir.
4) Mortgage Krizinin Dünyaya yayılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
a) ABD’nin dünya ekonomisine yön veren önemli bir ekonomi olması
b) Doların ticari işlemlerde çok kullanılması
c) Ülkeler arası yoğun ekonomik ilişkiler
d) ABD’nin dışa kapalı bir ekonomiye sahip olması
e) Doların rezerv olarak çok tutulan bir para birimi olması
5) Aşağıdakilerden hangisi mevduata dayalı finansman için geçerli değildir?
a) Fon fazlası olan kişilerden fon ihtiyacı olan kişilere kaynakların aktarılmasına yardımcı
olur.
b) Genellikle kısa vadeli mevduatlara dayalı finansman sağlanır.
c) Ticari bankaların tek bir sektör üzerine yoğunlaşmayıp, tüketicilerin genel ihtiyaçlarını
karşılamak için kullandığı yöntemdir.
d)Uzun vadeli gayrimenkul finansmanını destekler.
e) Finansal piyasaları yeterince gelişmemiş ülkelerde kullanılan önemli bir gayrimenkul
finansman yöntemidir.
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6) 2007 yılının ikinci yarısında ABD’nin gayrimenkul piyasalarında başlayan mortgage
krizinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a) Bankaların ipotek teminatlara güvenerek borçluların ödeme güçlerini yeteri kadar dikkate
almadan kredi vermiş olmaları
b) Bilanço dışı menkul kıymetleştirme yaparak bünyesindeki riskli ipotekleri aracı kuruma
devreden kredi kurumunun, finansal rasyolarını doğru değerlendirememesi
c) Düşük gelirli kişilere yüksek faiz oranından krediler verilmiş olması
d) Ortak özelliklerine göre sınıflandırılarak derecelendirilmesi gereken ipotek havuzunun,
doğru derecelendirilememesi
e) ABD’nin çok gelişmiş ve komplike bir finansal piyasaya sahip olması
7) Aşağıdakilerden hangisi mortgage piyasalarında faaliyet gösteren aktörlerden
değildir?
a) Kredi kurumları
b) Menkul kıymetleştirmeyi sağlayan aracı kurumlar
c) Federal ve özel sigorta kuruluşları
d) Derecelendirme kuruluşları
e) İpotek sınıflandırma kuruluşları
8) Aşağıdakilerden hangisi ipoteğe dayalı gayrimenkul finansmanının avantajları
arasında yer almaz?
a) İkincil piyasalarda işlem görmeye başlayan ipoteğe dayalı menkul kıymetler, yatırım aracı
çeşitliliğinin
artmasını
sağlamıştır.
b) Sermaye piyasası aracılığıyla, kredi kurumları düşük maliyetli ve uzun vadeli fon elde
edebilmektedir.
c)Gayrimenkul sektörüne daha fazla kredi aktarılmasına imkân tanımaktadır.
d)Likiditesi düşük olan bir varlığın, menkul kıymetleştirilerek likiditesi arttırılmaktadır.
e)
Basit
işleyen
ve
komplike
olmayan
bir
finansman
yöntemidir.
9) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul piyasalarında ortaya çıkabilecek finansal krizin
göstergelerinden biri olamaz?
a) Gayrimenkul sektörünün genel ekonomiye göre daha hızlı büyümesi
b) Gayrimenkul kredilerinin toplam krediler içindeki payının giderek büyümesi
c) Gayrimenkul fiyatları yükselirken kiraların da eş zamanlı olarak yükseliyor olması
d) Gayrimenkul fiyatlarının yükseleceğine dair spekülatif beklentilerin oluşması
e) Kişilerin büyük çoğunluğunun ikamet ettikleri mülkü satın aldıktan sonra yatırım amacıyla
ikinci mülkü talep ediyor olması
10) Aşağıdakilerden hangisi kredi verilirken dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir?
a) Kredi/Fiyat Oranı ve Borç/Fiyat Oranı
b) Gelir/Fiyat Oranı ve Borç/Kredi Oranı
c) Kredi/Değer Oranı ve Borç/Gelir Oranı
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d) Borç/Fiyat Oranı ve İpotek/Fiyat Oranı
e) Gelir/İpotek Oranı ve Kredi/Fiyat Oranı

Cevaplar
1-)c 2-)b 3-)b 4-)e 5-)e 6-)e 7-)e 8-)e 9-)c 10-)c
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7. AVRUPA BİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Bölgesel Birleşmelerin Ekonomik Sebepleri
7.2.Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarı Şartları
7.3. Avrupa Birliği’nin Kuruluşu
7.4. Avrupa Birliğinin Genişlemesi
7.5. Kopenhang ve Maastricht Kriterleri
7.6. Avrupa Birliği Ortak Politikaları
7.7. Avrupa Birliğinin Kurumları
7.8. Avrupa Birliği’nin Mali Kuruluşları ve Fonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bölgesel birleşmelerin ekonomik sebepleri nelerdir?
2) Uluslararası ekonomik entegrasyonların başarı şartları nelerdir?
3) Avrupa Birliği’nin kuruluşu nasıl gerçekleşmiştir?
4) Avrupa Birliği’nin gelişme süreci nasıl ilerlemiştir?
5) Kopenhang ve Maastricht kriterleri nelerdir?
6) Avrupa Birliği ortak politikaları nelerdir?
7) Avrupa

Birliği’nin

kurumları

nelerdir

ve

bu

kurumlar

hangi

işlevleri

gerçekleştirmektedir?
8) Avrupa Birliği’nin mali kuruluşları ve fonları nelerdir ve bunların temel amaçları
nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
birleşmelerin
Bölgesel Birleşmelerin Ekonomik Bölgesel birleşmelerin Bölgesel
ekonomik sebeplerinin ekonomik
sebeplerinin
Sebepleri
araştırılması
anlaşılması
Uluslararası
Ekonomik
Entegrasyonların Başarı Şartları
Avrupa Birliği’nin Kuruluşu
Avrupa Birliği’nin Genişlemesi
Kopenhang
Ve
Maastricht
Kriterleri
Avrupa Birliği Ortak Politikaları
Avrupa Birliğinin Kurumları

Ekonomik
entegrasyonun
başarı
şartları
ve
Avrupa
Birliği’nin toplumsal ve
ekonomik
yapısının
anlaşılması.

Avrupa
Birliği’nin
Kuruluşları ve Fonları

Ekonomik
entegrasyonun
başarı şartlarının ve Avrupa
Birliği’nin toplumsal ve
ekonomik
yapısının
irdelenmesi,
ortak
politikaların incelenmesi ve
AB’nin kurumları hakkında
bilgi edinilmesi

Mali Avrupa Birliği’nin mali AB’nin mali kuruluşları ve
kuruluşları
ve
fon fon yapılarını öğrenmek ve
yapılarının anlaşılması. bunların temel amaçlarını
araştırmak
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Anahtar Kavramlar

•

Avrupa Birliği

•

Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar

•

Avrupa Birliği’nin;
* Kurumları
* Mali Kuruluşları ve Fonları
* Ortak Politikaları

•

Kopenhag ve Maastricht Kriterleri
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Giriş
Bu bölümde, bölgesel birleşmelerin ekonomik sebepleri, uluslararası ekonomik
entegrasyonların başarı şartları, Avrupa Birliği’nin Kuruluşu, Avrupa Birliği’nin Genişlemesi,
Kopenhang ve Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği’nin
Kurumları, Avrupa Birliği’nin mali kuruluşları, fonları ve üyelik kriterleri Avrupa Birliği’nin
kuruluş aşamasından günümüze kadar geçen süreçte ele alınarak incelenmektedir. Avrupa
Birliği’nin temelleri 1957 yılında Roma Anlaşması ile atılmış, 1992 yılında Maastricht
Anlaşmasıyla ise bugünkü halini almıştır. Gümrük Birliği ile başlayan entegrasyon süreci,
zaman içerisinde ortak pazara ve ekonomik-parasal birliğe dönüşmüştür.
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7.1. Bölgesel Birleşmelerin Ekonomik Sebepleri
Bölgesel ekonomik entegrasyonlar, en az iki ülkenin serbest ticaret bölgesi, gümrük
birliği, ortak pazar veya ekonomik birlik şekillerinden biriyle aralarında anlaşma yapmaları
sonucunda kurulurlar. Anlaşmaya varan ülkeler, dış ticaret kısıtlamalarını kaldırdıklarından ya
da azalttıklarından, düşük fiyatların geçerli olduğu ülkeden mal ithal edilmeye başlanır. Bu
durum birlik içi ticaret hacmini arttırmaktadır. Birlik dışı ülkeler ise artan rekabet ortamında
fiyatları düşürmek zorunda kalacaklarından, ticaret haddi birliğin lehine değişmektedir.
Bunula birlikte birleşme sonrası daha geniş bir pazara üretim yapmaya başlayan ülkeler
rekabet gücü elde edebilmek için daha etkin bir şekilde çalışmaya başlayacak ve maliyetleri
düşürmek için teknolojinin imkânlarından daha çok yaralanacaklardır. 168
Ekonomik entegrasyonların refah düzeyi üzerindeki etkileri statik ve dinamik etkiler
olarak iki başlık altında incelebilir. Statik etkiler, faktör donatımı, teknolojik seviye ve talep
yapısı gibi özelliklerin değişmeden kaldığı varsayımı altında, entegrasyon içine giren
ülkelerde kaynakların yeniden dağılımının refah düzeyi üzerinde oluşturduğu etkilerdir. Oysa
statik analizde sabit kabul edilen birçok faktör, gerçekte değişim içerisindedir. Dinamik
etkiler, söz konusu faktörlerin zaman içindeki değişimlerini dikkate alıp, bölgesel
birleşmelerin refah düzeyine etkisini açıklamaktadır. 169
Birlik içinde ticaret hacminin artmasıyla oluşan ticaret etkisi ve rekabetin artmasıyla
düşen fiyatların neden olduğu tüketim etkisi, statik etkilere örnektir. Bununla birlikte
entegrasyon öncesinde üçüncü ülkelerle yapılan ticaretin entegrasyon sonrasında birliğe üye
olan ülkelerle yapılmaya başlanması, ticareti saptırıcı bir etki ortaya çıkarmaktadır. Statik
etkilerin refah artışına yol açıp açmadığı, ticaret yaratıcı etkinin ticaret saptırıcı etkiden ne
kadar yüksek olduğu ile ilişkilidir. Dinamik etkiler ise, ekonomik entegrasyon sonrası daha
büyük bir pazara hizmet etmeye başlayan ülkelerin kaynak dağılımlarının ve uzun dönem
ekonomik büyüme performanslarının değişmesini konu almaktadır. Entegrasyon sonrası
firmalar ölçek ekonomilerinden daha çok yararlanmaya başlamakta, uzmanlaşmanın,
teknolojinin, yönetimsel becerilerin gelişmesi ve rekabetin artması ile refah düzeyi olumlu
yönde etkilenmektedir.

170

Muhsin Kar, Harun Arıkan, Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal
Politikaların Uyumlaştırılması, 1.bs., Beta Yayın, İstanbul, 2003, ss. 22-23.
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Pınar Yardımcı, Küreselleşme ve Bölgeselleşme Ekseninde Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar,
Teori ve Uygulama, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012, s.29.
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Yardımcı, a.g.e., ss.30-40.
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7.2. Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarı Şartları
Uluslararası ekonomik entegrasyonlar farklı ülke gruplarında farklı sonuçları
vermektedir. Ekonomik entegrasyonlardan beklenen faydalar gelişmiş ülkelerde genellikle
olumlu şekilde sonuçlanırken, başka bir ifade ile gelişmiş ülkeler ekonomik entegrasyon
sonucunda ekonomisine önemli katkılar sağlarken, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler
gelişmiş ülkeler ile ya da farklı bir gelişmişlik seviyesine sahip bir ülke grubu ile birlikte bir
ekonomik entegrasyona gittiklerinde ekonomik entegrasyonlardan beklenen faydaları
sağlayamamaktadırlar.
Gelişmiş ülkelerin ekonomik entegrasyonlardan olumlu sonuçlar elde etmesinin en
önemli nedeni, entegrasyona gittiği ülkelerle kendi ülkesinin ya daha üsttün bir ekonomik
yapıya ya da benzer ekonomik, sosyal ve kültürel yapıya sahip olmasıdır. Az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkeler ise gelişmiş bir ülke grubu ile entegrasyona gittiğinde ekonomik
yapılarının, altyapılarının, uyguladıkları para, maliye ve dış ticaret politikalarının ve siyasal
ve

kültürel

yapılarının

birbirlerinden

farklı

olması,

genelde

beklenen

faydaların

sağlanamamasına neden olmaktadır.
Ekonomik entegrasyon sürecine dahil 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 ve entegrasyon sürecine dahil olan
ülkelerin entegrasyondan maksimum faydayı sağlayabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi
ya da oluşturulması gerekmektedir. Bu şartları şu şekilde özetlemek mümkündür 171;
 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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İncekara, a.g.e., ss.87-97.

158

 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.
 Siyasal ve Kültürel Yakınlık; Birliğe dahil olan ülkelerin ekonomik yapılarının
benzerliği kadar entegrasyonun başarısını etkileyen bir diğer unsur siyasal ve kültürel
yakınlıktır. Birliğe dahil olan ülkelerin benzer siyasi ve kültürel özellikler göstermeleri
entegrasyonun başarısını arttırırken, farklı siyasi ve kültürel yapı entegrasyonun başarı şansını
düşürmektedir.
Yukarıda saydığımız 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 172 . Bu saydığımız özellikleri bünyesinde
barındıran birlikler birliğe üye ülkelere entegrasyon sürecinden daha fazla faydalanma imkanı
tanırken bu şartların aksaklığında yaşanan artışlar entegrasyon sürecinin faydalarının da
azalmasına neden olmaktadır.

7.3. Avrupa Birliği’nin Kuruluşu
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan yeni dünya düzeninde kurulan Avrupa
Birliği’nin (AB) kuruluşu pek çok farklı nedene bağlanmaktadır. Bu nedenleri şu şekilde
özetlemek mümkündür 173;

172
173

Alpar, a.g.e., s.108.
Ertürk, Uluslararası İktisat, s.268.
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 Merkezi Avrupa’da ortaya çıkabilecek bir çatışmayı önlemek,
 ABD’nin yayılma politikası sonucunda Avrupa’nın sıkışmasını ve manevra
kabiliyetini kaybetmesini önlemek,
 Savaş için gerekli olan enerji ve araçlarının (kömür ve demirin) kontrolünü sağlamak,
 Pazar imkânlarını genişleterek, üretim ve buna bağlı olarak da ekonomik refahı
arttırmak,
 Avrupa’da ortak toprak ve kültür birliğini sağlamaktır.
Yukarıda maddeler halinde belirtilen bu nedenlerin az da olsa hepsinin AB’nin
kuruluşunda etkisi vardır. Bu nedenler ve özellikle de hızlı bir ekonomik kalkınma ile İkinci
Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından kısa sürede kurtulma isteği Avrupa’da bir birlik kurma
düşüncesinin doğmasına neden olan en önemli faktörler olmuştur.
Avrupa’da bir birlik kurma fikri, ilk olarak Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman
tarafından 1950 yılında üretim için önemli faktörler arasında yer alan iki önemli sektörde
kömür (bu dönemde sanayi üretiminin gerçekleşmesini sağlayan enerjinin oluşmasındaki en
önemli faktör) ve çelik sektöründe ortak bir pazarın yaratılması düşüncesiyle doğmuştur. Bu
düşünce doğrultusunda Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, 18 Nisan
1951 yılında Paris'te bir anlaşma imzalayarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu
kurmuşlar ve birliğin temellerini atmışlardır. Daha sonra, topluluk dünya düzenin gelişimine
(enerji faktörünün her geçen gün öneminin artması üzerine) bağlı olarak topluluk üyesi
Dışişleri Bakanları bir Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve bir Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (EURATOM) yaratmak düşüncesiyle bir araya gelmişler ve on ay sonra, 25 Mart
1957'de bu iki topluluğu kuran anlaşmayı Roma'da imzalamışlardır 174 . Bu tarihten sonra
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi altı kurucu üye ülke
tarafından kurulan topluluk AET adı altında varlığını 1992 yılına kadar sürdürmüş 1992
yılında imzalanan Maastricht Anlaşması’yla topluluğun ismi Avrupa Birliği olmuştur 175.
Ekonomik ve parasal birlik, mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımını ve tek
bir para biriminin kullanılmasını kabul etmiş, bu amaç doğrultusunda da ortak bir para
politikası uygulanmasını ve ekonomik politikaların yakınlaştırılmasını uygun görmüştür.
Maastricht

Anlaşmasında

kademeli

olarak

bazı

hedeflerin

gerçekleştirilmesi

kararlaştırılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda ilk olarak 1999 yılında Avrupa Merkez Bankası
kurularak üye ülkelerin para politikası yetkileri, ülkeler-üstü bu kuruluşa devredilmiş ve ortak
174
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160

ekonomi politikaları belirlenmeye başlamıştır. 1999 yılı başında Euro, tek Avrupa para birimi
olarak kabul edilmiş ve parasal birliğe İngiltere, Danimarka, Yunanistan ve İsveç dışında on
bir AB üyesi katılmıştır. 2002 yılında Maastricht Kriterlerini yerine getiren Yunanistan’ın da
para birliğine girmesi ile Euro Bölgesindeki ülke sayısı on ikiye ulaşmıştır. İkinci hedef
olarak, birliğe katılan ülkelerin yurttaşları Avrupa yurttaşlığına sahip olmuş, tüm üye
ülkelerde serbestçe dolaşma, oturma ve belirli koşullar altında seçme ve seçilme gibi haklar
elde etmiştir. Üçüncü hedef, ülkelerin kendi içinde veya birlik dışındaki diğer ülkelere karşı
işbirliği içine girerek, ortak bir güvenlik ve dış politika izlemesi kararı alınmıştır. Bununla
birlikte sanayi, haberleşme, enerji, ulaştırma, tüketici hakları, sağlık, mesleki eğitim ve kültür
gibi konularda ortak programlar benimsenmeye başlamıştır. Böylece 1957 yılında imzalanan
Roma Anlaşması ile gümrük birliğini kuran Avrupa Ekonomik Topluluğu, zaman içerisinde
ortak pazara geçmiş, ekonomik ve parasal birliği sağlamıştır. Son olarak birliğin uzun
dönemli hedefi, üye ülkelerin siyasal bir birleşme içerisine girmesidir. 176

7.4. Avrupa Birliğinin Genişlemesi
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulan
AET’nin kısa sürede gösterdikleri başarı diğer Avrupa ülkelerini de birliğe katılma yönünde
istekli hale getirmiş ve Birlik kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında genişleme
süreci yaşamıştır. Birlik ilk genişlemesini 1973 yılında gerçekleştirmiş ve bu genişlemede
Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık birliğe katılarak birliğin üye sayısı 9’a yükselmiştir.
İkinci genişleme 1981 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Yunanistan birliğe katılarak
birliğin üye sayısı 10’a yükseltmiştir. Üçüncü genişleme 1986 yılında gerçekleşmiş ve bu
genişleme de İspanya ve Portekiz birliğe katılarak birliğin üye sayısı 12’ye yükselmiştir.
Dördüncü genişleme 1995 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Avusturya, Finlandiya ve
İsveç birliğe katılarak birliğin üye sayısı 15’e yükselmiştir 177. Beşinci genişleme 2004 yılında
gerçekleşmiş ve bu genişleme de Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya birliğe katılarak
birliğin üye sayısı 25’e yükselmiş ve birlik en büyük genişlemesini gerçekleştirmiştir. Altıncı
genişleme 2007 yılında gerçekleşmiş ve bu genişleme de Bulgaristan ve Romanya birliğe
katılarak birliğin üye sayısı 27’ye yükselmiştir 178 . Avrupa Birliği’nin en yeni üyesi ise 1
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Temmuz 2013 tarihinde Hırvatistan olmuş ve böylece üye sayısı 28’e yükselmiştir. 179
Türkiye, Arnavutluk, Montenegro, Sırbistan, Makedonya aday ülke statüsünde yer alırken,
Bosna ve Hersek, Kosova potansiyel aday ülkeler konumundadır. 180

7.5. Kopenhang ve Maastricht Kriterleri
AB’ye üye olabilmek için Kopenhag Kriterleri adı altında toplanan birtakım
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üç başlık altında toplanan Kopenhag
Kriterleri, siyasi, ekonomik ve AB müktesebatına uyumdan oluşmaktadır. Üç ana başlık
altında toplanan ve adayların tam üye olmaları için uymaları zorunlu olan kriterleri aşağıdaki
gibi özetlemek mümkündür 181;
 “Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve
azınlıkların korunmasını teminat altına alan kurumların istikrarını sağlamak, (siyasi kriter)
 İşleyen bir pazar ekonomisine sahip olunmasının yanı sıra, AB içindeki rekabet
baskısı ile piyasa güçleri karşısında durabilme yeteneğine sahip olmak, (ekonomik kriter)
Siyasi,

Ekonomik

ve

Parasal

Birlik

de

dâhil

olmak

üzere

tam

üyelikten

kaynaklanan yükümlülüklerine uyum yeteneğine (AB müktesebatına uyum) sahip olmaktır.”
Kopenhag siyasi kriterlerine uyum, bir ülkenin üyelik müzakerelerinin açılması için ön
şart olarak kabul edilmektedir. Kopenhag Kriterlerinin tamamına uyum sağlanması ise AB'ye
üye olarak katılmanın temelini oluşturmaktadır 182 . AB’ye üye olan ülkelerin Euro parasal
birliğine katılabilmeleri için, ekonomik koşullarının belirli kıstaslara uygun olması gereklidir.
Bu şekilde üye ülkelerin birbirine yakınlaştırılması hedeflenmektedir. Aşağıda maddeler
halinde

belirtilmiş

adlandırılmaktadır.

olan

bu

kıstaslar,

Maastricht

Yakınlaşma

Kriterleri

olarak

183

 Enflasyon oranı, fiyat artış oranları en düşük olan üç üye ülkenin ortalama oranından
maksimum 1,5 puan sapabilir.
 Faiz oranı, fiyat istikrarında en iyi performans gösteren ülkelerin ortalama oranından
maksimum 2 puan sapabilir.
179

BBC
Türkçe;
Hırvatistan
AB’nin
28.’inci
Üyesi
Oldu,
01.07.2013,
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 Bütçe açığı GSYİH’nın %3 ‘ünü aşmamalıdır.
 Kamu borçları GSYİH’nın %60’ını aşmamalıdır.
Entegrasyon içindeki ülkeler, parasal birliğe katılarak çeşitli faydalar elde etmeyi
amaçlarlar. Parasal birliğe katılan üye ülkelerin sağladıkları faydalardan birincisi, döviz
rezervlerinden tasarruf etmektedir. Birliğe katılan üye ülkelerin rezervlerinin ortak bir fonda
toplanması ve ihtiyaç halinde ortak rezervin üyeler tarafından kullanılabiliyor olması,
ülkelerin tek başlarına daha az bir rezerv tutmalarına imkân tanımaktadır. Üyelerden birinin
dış dengesizlik yaşaması halinde, ortak rezerv kullanılarak söz konusu açığın kapatılması
sağlanmaktadır. Bu durum birlik üyelerinin, açık veren ülkeye borç vermesi ve dış açığın
birlik tarafından finanse edilmesi anlamına gelmektedir. İkinci olarak, tek bir para biriminin
uygulanmaya konulması kambiyo işlemlerinde kaybedilen zaman ve emekten tasarruf
sağlamakta, döviz kurundaki belirsizliği ortadan kaldırarak mal ve hizmet ticareti ile sermaye
mobilizasyonunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu gibi faydalarla birlikte parasal birliğe
katılmak, bazı maliyetlerin doğmasına da sebep olabilmektedir. Örneğin birlik içinde sabit kur
politikasının uygulanıyor olması, üye ülkelerin bağımsız bir döviz kuru politikası izlemelerine
mâni olmaktadır. Oysa bağımsız politikalar üretebilen ülkeler, istenilen üretim ve istihdam
seviyesine göre para, kredi, maliye ve döviz kuru politikaları uygulayarak dış dengelerini
ayarlanabilirler. Birliğe üye olan bir ülke esnek kur politikası izleyemediği için, dış
faktörlerden kaynaklanan bir dengesizlik halinde kendini koruyamayacak ve birliğe
katılmanın maliyetini yüklenecektir. Birlik içindeki ülkelerin ortak politikalara uyum
sağlayıp, para, kredi, faiz politikalarındaki bağımsızlıklarını kaybetmeleri, bazı üyelerin daha
yüksek bir enflasyon hızına veya işsizlik oranına maruz kalmalarına neden olabilir. Ortak
politikalar, her üyenin optimum politikası olmayabilir. Örneğin birliğe yeni katılan ve henüz
tam istihdama ulaşmamış bir ülke, birlik içinde belirlenen para artış hızını kabul ettiğinde
kaynaklarını tam kullanamayabilir. 184

7.6. Avrupa Birliği Ortak Politikaları
Ekonomik ve parasal birliğe geçildikten sonra ortak politikalar kavramının yerine,
birlik politikası kavramının kullanılması daha doğrudur. Fakat tüm üye ülkelerin Maastricth
Anlaşması kapsamında olmaması nedeniyle, ortak kavramı kullanılmaya devam edilmektedir.
AB’nin ortak politikaları, kısaca aşağıda açıklanmaktadır.
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Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1998, ss.217-218.
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 Ortak Tarım Politikası: AB vatandaşlarının kendi kendilerine yeterli olmalarını
sağlamak amacıyla, tarım ürünlerinde geçerli olan korumacı bir fiyat politikasıdır. Bu
politikaya göre, üç fiyat söz konusudur.
o Hedef fiyat, üreticinin satış yapmayı arzu ettiği fiyattır.
o Müdahale fiyatı, düşüş eğilimindeki piyasa fiyatlarına müdahalenin yapıldığı
fiyat seviyesidir.
o Eşit fiyat, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda ithal ürünün fiyatının belirli
bir seviyenin altına düşmesini engellemek ve topluluk ürünlerinin tercih
edilmesini sağlamak amacıyla konulan fiyattır. (Bu uygulama, Uruguay
Görüşmelerinden sonra yürürlükten kaldırılmıştır. )
 Ortak Ticaret Politikası: Üçüncü ülkelere karşı ortak bir tarife politikasının
uygulanmasını ifade etmektedir. Haksız rekabeti önlemek ve monopol gücüne son
vermek amaçlanmaktadır.
 Ortak Sanayi ve Rekabet Politikası: Uygun bir fiyat düzeyinden kaliteli ürün temin
edilmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, üçüncü ülkelere karşı rekabet gücü
kazanmak amacıyla uygulanan politikadır.
 Tek Pazara Geçiş: AB ülkeleri, Euro Bölgesi ülkeleri ve Euro Bölgesi dışındaki
ülkeler olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Euro Bölgesi ülkeleri, tek bir pazar
oluşturmuş ve Schengen Anlaşması ile sınır denetimlerini kaldırmıştır. Maastricht
Kriterlerine katılmayan Euro Bölgesi dışındaki ülkeler ise (İngiltere ve Danimarka,
İsveç) ise kendi para birimlerini kullanmaya ve sınır kontrollerini yapmaya devam
etmektedir.

7.7. Avrupa Birliğinin Kurumları
AB kurumlarının bir kısmına karar alma, denetleme ve uygulama, bir kısmına da
danışma yetkisi verilmiştir. Söz konusu kurumlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 186
 Siyasi İnisiyatifi Ellerinde Bulunduran ve Yönlendiren Kurumlar
•

Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi: AB Devlet ve Hükümet Başkanları
yılda iki kez bir araya gelerek birliğin sorunlarını tartışırlar ve çözüm önerileri
geliştirirler. Zirvelerin genel amaçları, genel siyasi hedefleri belirlemek,
birliğin diğer kurumlarına rehberlik etmek, yapıcı uyarılarda bulunmak ve

Rıza Arslan, “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreçleri”, Avrupa Birliği Ortak
Politikalar ve Türkiye, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, Ed. Muhsin Ay, Harun
Arıkan, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2003, ss.77-96.
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birliğin gelişimini teşvik etmektir. Zirvelerden çıkan sonuçlar, AB kurumlarını
yönlendirici ve bağlayıcı özellik taşımaktadır.
•

AB Bakanlar Konseyi: AB’ye üye ülkelerin bakanlarının bir araya geldiği
Konsey, birliğin yasama ve yürütme görevini yerine getirmektedir. Konseyin,
AB vatandaşlarına ve Avrupa Parlamentosuna karşı siyasi sorumluluğu vardır.
Konsey, ekonomik ve parasal birliğin düzgün işleyebilmesi için gerekli
tedbirleri alır, yıllık birlik bütçesini yapar, Sayıştay, Sosyal Konsey, tali
komisyon ve Bölgeler Komitesi üyelerini atar, üçüncü ülkelerde ya da
uluslararası kuruluşlarla görüşmeler ve anlaşmalar yapar, birlik yasalarının
uygulanmasını sağlar.

•

Avrupa Birliği Komisyonu: AB’nin yürütme organıdır ve bağımsız bir
hükümet gibi çalışmaktadır. Temel görevi, kabul edilen yasa ve düzenlemeleri
uygulamaktır. Bu doğrultuda AB Parlamentosuna ve Konseye önerilerde ve
yasa tekliflerinde bulunur, uygulanan yasa ve düzenlemeleri gözetler, denetler,
gerektiği takdirde ters düşen yasaları kaldırır ve uluslararası alanda birlik
çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterir.

•

Avrupa Birliği Parlamentosu: Üye ülke parlamentolarından gönderilen
milletvekillerinden oluşmaktadır. AB Parlamentosu, birliğin bütçesini kabul ya
da reddeder, Konsey ve Komisyona danışmanlık yapar, birliğin dış
politikasında aktif rol oynar, her türlü kararın alınması aşamasında yer alır,
birliğin politikalarını yönlendirebilir, giderlerini denetler ve birlik kurumlarını
kontrolü altına tutar.

•

Avrupa Birliği Adalet Divanı: Birliğin en yüksek bağımsız yargı organıdır.
Divanda verilen kararlar nihai kararlardır ve temyiz edilemezler. Bu nedenle
üye ülkeler bu kararlara uymak zorundadır. AB Adalet Divanı, birlik
hukukunun ve alınan kararların uygulanmasını denetler, birlik hukukunu ve
anlaşmalarını yorumlar, ihtiyaç duyulan yeni yasalarla ilgili çalışmalar yapar.
Bir üye ülkenin diğer üye ülkeye açtığı davalarla, Komisyonun üye ülkelerle
ilgili şikâyetleriyle ve birlik kurumları aleyhinde açılan davalarla ilgilenir.
Yargısal görevlerinin yanı sıra, kendisine yapılan başvurular doğrultusunda
ilgili kurumlara görüşlerini ileterek danışmanlık görevi de üstlenmektedir.

•

Avrupa Birliği Sayıştay’ı: Birlik kurumlarının tüm gelir ve giderlerini
denetleme ve hukuka uygunluğunu inceleme konusunda yetki ve sorumluluğa
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sahiptir. Birlik ve üye ülkelerin organları ile tüm özel ve tüzel kişilikler
Sayıştay’ın talep ettiği bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Sayıştay
denetimini özerk koşullarda yapar, fakat yaptırım gücü olmadığından
uygunsuzluk tespit ettiği durumlarda ceza vermekle değil, sadece suçluları
ortaya çıkarmakla yetkilidir.
 Çalışma ve Karar Alma Sürecinde Yardımcı Olan Danışman Kurumlar
•

Ekonomik ve Sosyal Komite: Üye ülkelerin sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içinde olan bir danışma kuruludur. Çeşitli meslek gruplarının
sorunlarını ve isteklerini rapor haline getirir ve AB Parlamentosuna, Konseye
ve Komisyona sunar. AB Parlamentosu, Konsey ve Komisyon da ilgili bir
karar almadan önce Ekonomik ve Sosyal Komiteye danışır.

•

Bölgeler Komitesi: Üye ülkelere ait çeşitli bölgeleri temsil etmek ve bu
bölgelerin sorunlarını birlik kurumlarına ileterek gerekli önemlerin alınmasına
katkı sağlayan bir danışman kurumdur.

7.8. Avrupa Birliği’nin Mali Kuruluşları ve Fonları
Avrupa Birliğinin kuruluşundan beri sahip olduğu en önemli mali kuruluş, birlikten
ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan Avrupa Yatırım Bankasıdır. Bunun yanı sıra, ekonomik ve
sosyal politikalarını yürütmek için çeşitli fonlar kurulmuş ve bütçe oluşturulmuştur. AB’nin
mali kuruluşları ve fonları aşağıda maddeler halinde açıklanmaktadır.

187

 AB Bütçesi: Bütçenin gelirleri, üye ülkelerin yaptığı katkılar, üçüncü ülke
mallarından alınan gümrük vergileri ve tarımsal prelevman (Avrupa Birliği’nde birlik
dışı ülkelerden yapılan tarımsal ürün ithalatından alınan fark giderici bir vergi)
gelirleri gibi kaynaklardan oluşmaktadır. Gelirlerin en büyük kısmı ortak tarım
politikasında kullanılmakla birlikte, genel olarak ortak politikaların yürütülmesi ve
yönetim giderleri için harcanmaktadır.
 Mali Fonlar: Çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere aşağıdaki mali fonlar kurulmuştur.
o Avrupa Sosyal Fonu: Yeni iş imkânlarının oluşturulması, mesleki eğitimlerin
düzenlenmesi, işsizlik yardımı gibi amaçlar için finansman sağlamaktadır.
o Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu: Nispeten geri kalmış bölgelerin
geliştirilmesi ve yapısal uyum programlarının gerçekleştirilmesi için kredi
sağlamaktadır.
187

Seyidoğlu, a.g.e., s.259-260.
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o Avrupa Kalkınma Fonu: Toplulukla özel ilişki içerisinde bulunan Afrika,
Karayipler ve Pasifik ülkelerine yardım amaçlı fon sağlamaktadır.
o Avrupa Parasal İşbirliği Fonu: Dış ödeme sorunu yaşayan üye ülkelere kısa
vadeli kredi sağlamaktadır.
o Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu: Tarım sektörüne yönelik
programların finansmanı için kaynak yaratmaktadır.
 Avrupa Yatırım Bankası: Topluluğun dengeli kalkınması için finansman
sağlamaktadır. Geri kalmış bölgelerin kalkınması, tek pazarın oluşturulması ve çeşitli
projelere finansman sağlamak görevleri arasındadır. Faaliyetlerinde ticari amaç
gütmemekte ve verdiği kredilerin kaynağını sermaye piyasalarından elde etmektedir.
 Avrupa Merkez Bankası: Topluluğun para politikasını yönetir. Enflasyon ve
işsizliğin engellenmesi, en önemli amaçlarıdır.
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Uygulamalar
1. Euro’nun uluslararası rolünü araştırınız.
2. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) işlevlerini
karşılaştırınız.
3. Avrupa Merkez Bankası’nın yayımladığı aşağıdaki bağlantıda yer alan dokümanı
inceleyiniz.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro-international-role-201407en.pdf?456475aa49c78ac8f912d9828d374c52
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Uygulama Soruları
1) Avrupa Birliği’ ne üye olmak için zorunlu kriterler (Kopenhag Kriterleri) nelerdir?
2)Ekonomik ve parasal birliğe üye olmak için zorunlu kriterler (Maastricht Kriterleri)
nelerdir?
3)Ekonomik ve parasal birliğe üye olmanın sağladığı faydalar ve yol açtığı maliyetler
nelerdir?
4) Kuruluş ve genişleme sürecinde Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler hangileridir?
5) Ekonomik entegrasyonların başarılı olabilmesi için gerekli şartları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ülkeler arasında ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkileri arttırmak
amacıyla bölgesel entegrasyon hareketlerin ortaya çıktığını gördük. Avrupa Birliği’nin ortak
tarım, ortak ticaret, ortak sanayi ve rekabet, tek pazara geçiş olmak üzere dört adet temel ortak
politikası bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin kurumları ise aşağıdaki gibidir:
-Siyasi İnisiyatifi Ellerinde Bulunduran ve Yönlendiren Kurumlar
•

Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi

•

AB Bakanlar Konseyi

•

Avrupa Birliği Komisyonu

•

Avrupa Birliği Parlamentosu

•

Avrupa Birliği Adalet Divanı

•

Avrupa Birliği Sayıştay’ı

-Danışman Kurumlar:
•

Ekonomik ve Sosyal Komite

•

Bölgeler Komitesi

Avrupa Birliği’nin kuruluşundan beri sahip olduğu en önemli mali kuruluş, birlikten
ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan Avrupa Yatırım Bankasıdır. Bunun yanı sıra, ekonomik ve
sosyal politikalarını yürütmek için çeşitli fonlar kurulmuş ve bütçe oluşturulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ekonomik Entegrasyonların Başarı
Şartlarından
biri değildir?
a)Ülkelerin
ekonomik
yapılarının
benzer
olması
b)Ülkelerin
birbirine
rakip
mallar
üretiyor
olması
c)Ödemeler
dengesi
ve
döviz
kuru
politikalarının
benzer
olması
d)Bölge
içinde
altyapı
imkânlarının
gelişmiş
olması
e)Birliğe
dâhil
olan
ülkelerin
farklı
kültürel
özelliklere
sahip
olmaları
2) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve parasal birliğin hedefleri arasında
a)Üye
olan
ülkelerin
siyasi
alanda
da
ortak
hareket
b)Ortak
bir
ekonomi
c)Tek
bir
Avrupa
para
biriminin
kabul
d)Birlik
üyelerinin
AB
vatandaşı
e)Ortak
bir
güvenlik
ve
dış
politika

değildir?
etmeleri
politikası
edilmesi
olması
izlemesi

3) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve parasal birliğe katılmanın maliyetlerindendir?
a) Birliğe üye olan ülkeler para, kredi, faiz politikalarındaki bağımsızlıklarını kaybederler.
b)
Birliğe
üye
olan
ülkeler
döviz
rezervlerinden
tasarruf
ederler.
c)Birliğe katılan üye ülkeler ihtiyaç hâlinde ortak rezervi kullanabilirler.
d)Kambiyo
işlemlerinde
zaman
ve
emekten
tasarruf
sağlanabilir.
e) Döviz kurlarındaki belirsizlik ortadan kalkmaktadır.
4) Roma Anlaşması ile kurulan “Avrupa Ekonomik Topluluğu” 1957 yılında hangi
ülkeler arasında imzalanmıştır?
a)
Polonya,
İtalya,
İspanya,
Hollanda,
Belçika
ve
İngiltere
b)
Fransa,
Almanya,
İtalya,
Hollanda,
Belçika
ve
Lüksemburg
c)
Hollanda,
Belçika,
İspanya,
Polonya
ve
İtalya
d)
Almanya,
İtalya,
Hollanda,
Belçika
ve
Yunanistan
e) Hırvatistan, İspanya, Fransa, Almanya ve Lüksemburg
5) Aşağıdakilerden hangisi AB’ye üye olabilmek için yerine getirilmesi gereken
Kopenhang
Kriterlerinden
değildir?
a) Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların
korunmasını
teminat
altına
alan
kurumların
istikrarını
sağlamak
b)
İşleyen
bir
pazar
ekonomisine
sahip
olmak
c) Siyasi, Ekonomik ve Parasal Birlik de dâhil olmak üzere tam üyelikten kaynaklanan
yükümlülüklerine
uyum
yeteneğine
sahip
olmak
d) AB içindeki rekabet baskısı ile piyasa güçleri karşısında durabilme yeteneğine sahip olmak
e) İç ve dış borcu olmamak ya da var olan borçlarını 1 yıl içinde ödeyebilme gücüne sahip
olmak
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6) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Mali Kuruluş ve Fonları arasında değildir?
a) Avrupa Yatırım Bankası
b) Avrupa Merkez Bankası
c) Avrupa Kalkınma Fonu
d) Avrupa Birliği Komisyonu
e) Avrupa Sosyal Fonu
7) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin Siyasi İnisiyatifi Ellerinde Bulunduran ve
Yönlendiren Kurumları arasında değildir?
a) Avrupa Birliği Adalet Divanı
b) Avrupa Birliği Sayıştayı
c) Avrupa Birliği Parlamentosu
d) AB Bakanlar Konseyi
e) Ekonomik ve Sosyal Komite

8) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden birisidir?
a) Bulgaristan
b) Romanya
c) Estonya
d) Hollanda
e) Türkiye

9) I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bölgeler Komitesi
Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi
Ekonomik ve Siyasi Komite
Uluslar Komitesi
Ekonomik ve Sosyal Komite
Avrupa Birliği Komitesi

Yukarıdaki maddelerden “Avrupa Birliği’nin Çalışma ve Karar Alma Sürecinde Yardımcı Olan
Danışman Kurumları” hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) I ve III
b) II ve IV
c) I ve V
d) III ve VI
e) II, IV ve V
10)

Aşağıdakilerden hangisi Maastricht Yakınlaşma Kriterleri için doğrudur?

a) Enflasyon oranı, fiyat artış oranları en düşük olan beş üye ülkenin ortalama oranından maksimum
1,5 puan sapabilir.
b) Faiz oranı, fiyat istikrarında en iyi performans gösteren ülkelerin ortalama oranından maksimum 3
puan sapabilir.
c) Bütçe açığı GSYİH’nın %3’ünü aşmamalıdır.
d) Kamu borçları GSYİH’nın %65’ini aşmamalıdır.
e) Faiz oranı, fiyat istikrarında en iyi performans gösteren ülkelerin ortalama oranından minimum 8
puan sapabilir.

Cevaplar
1-)e 2-)a 3-)a 4-)b 5-)e 6-)d 7-)e 8-)d 9-)c 10-)c
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8. TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Türkiye AB İlişkilerinin Başlangıcı ve Ankara Anlaşması
8.2. Katma Protokol
8.3. Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu
8.4. Gümrük Birliği
8.5. Lüksemburg Zirvesi
8.6. Helsinki Avrupa Konseyi
8.7. Helsinki Avrupa Konseyi Sonrası Gelişmeler
8.8. Kopenhag Zirvesi
8.9. AB Müzakerelerine Hazırlık Dönemi
8.10. Müzakere Sürecinin Başlatılması
8.10.1. Mevzuat Taraması Aşaması
8.10.2. Müzakere Aşamasında Türkiye’nin Durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Avrupa Birliği nedir ve nasıl bir birliktir?
2) Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler hangileridir?
3) Türkiye için Avrupa Birliği’ne tam üye olmak önemli midir?
4) AB – Türkiye ilişkileri yıllar itibariyle nasıl bir gelişme göstermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Türkiye-Avrupa
Birliği Türkiye-AB
ilişkilerinin
Türkiye - AB İlişkilerinin
ilişkilerini
toplumsal, tarihsel gelişimini incelemek
Başlangıcı
ve
Ankara ekonomik, ticari açılardan
değerlendirebilmek.
Anlaşması
Konu

Türkiye’nin Avrupa Birliği Türkiye’nin Avrupa Birliği
geçiş sürecini çeşitli süreçler geçiş sürecini çeşitli süreçler
açısından analiz etmek
Türkiye’nin Tam Üyelik açısından ele almak
Katma Protokol

Başvurusu
Gümrük Birliği
Lüksemburg Zirvesi
Helsinki Avrupa Konseyi
Helsinki Avrupa Konseyi
Sonrası Gelişmeler
Kopenhag Zirvesi
Birliği Türkiye-Avrupa
Birliği
Müzakerelerine Türkiye-Avrupa
müzakere
süreçlerinin müzakere
süreçlerinin
Hazırlık Dönemi
aşamalarını ele almak
aşamalarını değerlendirmek
AB

Müzakere

Sürecinin

Başlatılması

176

Anahtar Kavramlar

•

Türkiye –Avrupa Birliği Müzakere Süreci

•

Avrupa Birliği

•

Ankara Anlaşması

•

Katma Protokol

•

Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu

•

Gümrük Birliği

•

Lüksemburg Zirvesi

•

Helsinki Avrupa Konseyi
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Giriş
Bu bölümde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin başlangıcı tarihsel süreç
içerisinde incelenmiş ve tam üyelik süreci üzerinde durulmuştur. Türkiye – Avrupa Birliği
ilişkileri kapsamında incelenen başlıca konular şu şekildedir:
•

Türkiye AB İlişkilerinin Başlangıcı ve Ankara Anlaşması

•

Katma Protokol

•

Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu

•

Gümrük Birliği

•

Lüksemburg Zirvesi

•

Helsinki Avrupa Konseyi

•

Helsinki Avrupa Konseyi Sonrası Gelişmeler

•

Kopenhag Zirvesi

•

AB Müzakerelerine Hazırlık Dönemi

•

Müzakere Sürecinin Başlatılması
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8.1. Türkiye - AB İlişkilerinin Başlangıcı ve Ankara Anlaşması
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri 1959 yılında Roma Anlaşması ile
başlamıştır. Gümrük birliği ile ekonomik bütünleşme arasında dalgalanan görüşmeler
sonucunda, 1963 yılında toplulukla Türkiye arasında gümrük birliği ile başlayıp tam üyeliğe
kadar uzanan bir ilişki ağı kurmayı amaçlayan Ankara Anlaşması imzalanmış, anlaşma 1964
yılında yürürlüğe girmiştir. 188
Anlaşma adını Ankara’da imzalanmış olmasından dolayı almıştır. Anlaşmanın amacı,
ikinci maddesinde belirtildiği üzere Türkiye ekonomisinin kalkınmasını, halkın yaşam
standartlarının yükseltilmesini ve istihdam seviyesinin artırılmasını sağlayacak şekilde,
anlaşma tarafları arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kesintisiz ve dengeli bir şekilde
güçlendirilmesini teşvik etmektir. Anlaşma, Türkiye’nin ekonomik kalkınması sağlanarak üye
ülke ekonomileri ile Türkiye ekonomisi arasındaki gelişmişlik farkının kapatılması, Türk
halkı ile üye ülke halkları arasında kaynaşma sağlanması, Türk halkının yaşam standartlarının
artırılması suretiyle ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin topluluğa üye olmasını kolaylaştırmayı
ve barış ve hürriyet güvencesini pekiştirmeyi ilke ediniyordu. 189
Ankara Anlaşması üç aşamadan oluşan bir süreç sonucunda Türkiye’nin Avrupa
Ekonomik Topluluğu’na tam üye olmasını içeriyordu. Beş ila sekiz yılık bir zaman dilimini
kapsayacak ilk aşama Türkiye’nin dört ana tarım ürününe gümrük vergisi kotalarının
uygulanmasını kapsamaktadır. Bu aşama hazırlık aşamasıdır. İkinci aşama olan geçiş
aşamasında Türkiye Gümrük Birliği’ne hazırlanacak ve ortak dış tarifeye adapte olacaktı. Bu
aşamanın 12 ila 20 yıl süreceği tahmin ediliyordu. Son aşamada ise Türkiye ile topluluk
arasında tam gümrük birliği kurulacak, Türkiye ortak tarım politikasına ve topluluğun vergi
sistemine uyum sağlayacaktı. Ankara Anlaşması, tüm bu aşamalarda Türkiye’ye mali yardım
yapılmasını da içeriyordu. Ancak zamanla, Topluluğun gümrük tarifeleri çerçevesinde
Türkiye’ye sağlayacağı ayrıcalık ve kolaylıkların beklendiği kadar etkin olmadığı görüldü.
Ankara Anlaşması taraflar arasında mal, sermaye ve hane halkının serbest dolaşımını
öngörmekte; ancak Türkiye’yi topluluğun karar alma mekanizmasına dâhil etmemekteydi. 190
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8.2. Katma Protokol
Hazırlık döneminin sonlarında Türkiye’nin isteği üzerine geçiş döneminin koşulları,
süresi ve sınırlarını belirlemek üzere Topluluk ile müzakere yapılmış ve 1970 yılında Katma
Protokol imzalanmıştır. 191
Katma Protokol, Topluluk ile Türkiye arasında gümrük birliğinin nasıl kurulacağını
düzenliyordu. Buna göre Avrupa Topluluğu, tekstil de dâhil bazı istisnalar olmak üzere
Türkiye’den ithal edeceği mallar üzerindeki gümrük kotalarını kaldıracaktı. Buna karşılık
Türkiye de 12 ila 22 yıllık bir süreç içerisinde ithal ettiği mallar üzerindeki gümrük ve kotaları
kaldıracak,

ekonomik

konulardaki

yasal

düzenlemelerini

Topluluğunkiler

ile

uyumlaştıracaktı. Protokolde, taraflar arasındaki serbest dolaşımın Ankara Anlaşmasının
imzalanışını takip eden 12 ile 22 yıl arasında kademeli olarak hayata geçirilmesini
öngörüyordu. Ancak taraflar yükümlülüklerini yerine getirmekte istekli ve kararlı
olmadığından gerek Ankara Anlaşması gerekse Katma Protokol 1990’lı yıllara kadar hayata
geçirilemedi.

Türkiye ithal ürünler üzerindeki gümrük vergilerini kaldırma konusunda

başarısız olurken, Topluluk 1973 yılına geldiğinde Türkiye’den yaptığı ithalat üzerindeki
gümrük ve kotaları kaldırdı. Ancak Türkiye’nin Topluluk üyeleri ile kolaylıkla rekabet
edebileceği tekstil ürünleri üzerindeki sınırlamalar kaldırılmadı. Bununla beraber Türkiye’nin
Topluluğun ortak tarım politikasına uyum sağlaması görevini üstlenen Topluluk organları
görevini yerine getirmediğinden yine Türkiye’nin avantajlı olduğu tarım ürünlerinin
Topluluğa ihraç edilmesi mümkün olmadı. İş gücünün serbest dolaşımı da uygulanmayan
ilkelerin başında geliyordu. Yerine getirilmeyen bir başka konu ise mali yardımlardı. Takip
eden dönemde ülkemizde gerçekleşen 1980 askeri darbesi, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerin
kesilmesine sebep olurken, sivil hükümetin göreve gelmesinden sonra bile, insan hakları
ihlalleri, demokratikleşmenin tam olarak sağlanamamış olması gibi sebeplerle, Avrupa
Topluluğu ile ilişkilerin güçlenmesini sağlayamamıştır. 192

8.3. Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu
Türkiye, 14 Nisan 1987 yılında erken tam üyelik başvurusunda bulunmuştur.
Türkiye’nin başvurusu Avrupa Konseyi tarafından 27 Nisan 1987 tarihinde Avrupa
Komisyonu’na sevk edilmiştir. Komisyon, görevi gereği Türkiye’nin durumunu inceleyerek
191
192
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180

uzun bir çalışma sonunda 18 Aralık 1989’da bir rapor hazırlamış ve Konsey’e görüşünü
bildirmiştir. Ancak Topluluk, ekonomik, parasal ve siyasi birlik yönünde ilerlediği o yıllarda
olağanüstü durumlar haricinde yeni üye katılımına sıcak bakmamıştır. Esasen ekonomik
gelişmişlik düzeyi topluluğun diğer üyelerinin ortalamasından çok geride olan, büyük bir
nüfusa sahip ülkemizde, Ankara Anlaşmasına rağmen sanayinin hala büyük ölçüde korunuyor
olması, ülkemizin tarım ve sanayi alanında topluluk üyelerinden yapısal farklılıklarının
olması, sosyal güvenlik düzeyinin düşük olması ve makroekonomik dengesizlikler tam
üyeliğin önünde engel oluşturmaktaydı. 193

8.4. Gümrük Birliği
Türkiye’nin tam üyelik başvurusunun kabul edilmemesinin ardından gümrük birliğine
geçilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. 9 Kasım 1992 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi
toplantısında 1995 yılında gümrük birliğinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 31 Aralık
1995 tarihine gelindiğinde Gümrük Birliği Anlaşması imzalanarak Ankara Anlaşmasında
belirtilen son aşamaya geçilmiştir. 194
Şubat 1990’da Avrupa Bakanlar Konseyi Ortaklık Antlaşmasını yeniden yürürlüğe
koyma ve Türkiye ile ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Ancak bu konuda
yapılan müzakerelerde Türkiye’nin hedefi topluluğa tam üyelik iken Topluluğun hedefi iki
taraf arasındaki işbirliği ve dayanışmayı artırmaktı. Türkiye ile gümrük birliğine geçilmek
üzere yapılması gereken çalışmaları 1995 yılına kadar tamamlamak amacıyla bir ortak komite
kurulup yapılması gereken işlerin bir listesi hazırlandı ve bu liste 1993 yılında bir çalışma
programı olarak kabul edildi. Mart 1995’te ise AT-Türkiye Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin
gümrük birliğinin son aşamasına geçmesi yönünde karar aldı. 13 Aralık 1995’te AB
Parlamentosu Gümrük Birliği’nin son aşamasına geçilmesi yönünde karar verdi ve karar 1
Ocak 1996’da yürürlüğe girdi. 195 Türkiye’nin AB ülkeleri ile katıldığı Gümrük Birliği, üye
ülkeler arasında ticareti yapılan mallar üzerindeki gümrük tarifesi, kota ve benzeri kısıtlama
ve engellerin kaldırılarak mal dolaşımının serbestleştiği ve üçüncü taraflara karşı ortak bir
gümrük politikası uygulanan bir ekonomik bütünleşme biçimidir. Böylelikle Türkiye kendi
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sanayi ve işlenmiş tarım ürünleriyle AB üye ülkelerinin ürünleri karşılıklı serbest dolaşımına
geçmiştir. 196
Gümrük birliği kurulmasının en önemli amaçlarından biri, birliğe üye ülkelerin hem iç
piyasalarındaki rekabet ortamı üzerine hem de ülkelerin uluslararası piyasalardaki rekabet
gücü üzerine olumlu etkilerinin bulunmasıdır. Gümrük birliği ile serbestleşen piyasaya giriş
koşulları yurt içindeki rekabet ortamını artırır ve firmaları daha verimli bir şekilde çalışmaya,
verimi artırıp rekabete katılması mümkün değilse de o piyasadan çekilip verimli olacakları
alanlarda üretim yapmaya yönlendirir. Ancak gümrük birliğinin uluslararası piyasalardaki
entegrasyon ile birleşince ülkelerin rekabet gücü üzerine etkileri konusunda görüş birliği söz
konusu değildir. Kutuplaşma Teorisine göre gelişmişlik farkı bulunan ülkeler arasında kurulan
gümrük birliği sonucunda gelişmekte olan ülkenin rekabet gücü olumsuz etkilenecektir.
Yakalama Paradigması ise ülkeler arasında artan ticaret sayesinde en azından sermaye yoğun
ve ileri teknoloji ile üretilen mallar konusunda gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünün
artacağını savunmaktadır. 197
Gümrük Birliği Anlaşmasının imzalanması ile birlikte Türkiye, üçüncü ülkelere karşı
uygulayacağı dış ticaret politikası belirleme konusundaki egemenlik haklarını kendisinin
temsil edilmediği AB organlarına teslim etmeyi kabul etmiş olmaktadır. Çünkü anlaşma ile
üçüncü ülkelere karşı AB mevzuatına uygun tedbirler uygulamayı kabul etmiştir. Anlaşma
aynı zamanda devlet tekellerinin kaldırılmasını da kapsamaktadır. 198
1970 Protokolü malların serbest dolaşımı yanında emeğin serbest dolaşımı için de bir
zaman cetveli içermesine rağmen işgücü ve hizmetlerin serbest dolaşımı Gümrük Birliği’nin
dışında tutulmuştur. Topluluk içindeki gümrük birliği anlaşmalarının tamamı tam üyelik
sonrası gerçekleşmiş olmasına rağmen Türkiye Topluluğa üye olmadan gümrük birliğini
kabul etmiş ve bunu kabul eden tek ülke olmuştur. 199
Türkiye’nin gümrük birliği sonrası AB Ülkeleri ile ithalat ihracat rakamları
incelendiğinde Gümrük Birliği Anlaşması’ndan kazançlı çıkan tarafın AB olduğu
196
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görülecektir. Türkiye’nin AB ülkeleri ile gerçekleştirdiği ihracat 1995 yılında 8,5 milyar Euro
iken 2000 yılı sonunda 15,6 milyar Euro’ya yükselmiştir. Buna karşılık 1995 yılında AB
ülkelerinden yapılan ithalat 13 milyar Euro iken bu rakam 2000 yılında 28,6 milyar Euro
düzeyine çıkmıştır. 1996-2000 yıllarında AB ülkelerine yapılan toplam ithalat 61 milyar Euro
civarındayken AB ülkelerinden yapılan ithalat 111 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 200
TCMB verilerine göre Türkiye’nin son yıllarda AB ülkelerine (28 üye) yaptığı
ihracat 2010 yılında 52,9 milyar ABD $ ı iken, 2013 yılında 63,0 milyar $, 2016 yılında 68,3
milyar $, 2017 yılında ise 73,9 milyar $ olmuştur. Türkiye’nin son yıllarda AB ülkelerinden
(28 üye) yaptığı ithalat ise 2010 yılında 72,3 milyar ABD $ ı iken, 2013 yılında 92,4 milyar $,
2016 yılında 77,5 milyar $, 2017 yılında ise 85,2 milyar $ olmuştur.
Türkiye’nin toplam ihracatında ise AB’nin payı 2010 yılında %46,5, 2013 yılında
%41,5, 2016 yılında %48, 2017 yılında ise %47,1 dir. Türkiye’nin toplam ithalatında AB’nin
payı 2010 yılında %39, 2013 yılında %36,7, 2016 yılında %39, 2017 yılında ise % 42,3
olmuştur.

8.5. Lüksemburg Zirvesi
1997 yılında yapılan Lüksemburg Zirvesi’nde AB’ye aday olabilecek ülkelerin adı
açıklanmıştır. Aday ülkelerin belirlenirken, adaylık için başvuran ülkelerin AB’nin ekonomik
ve siyasi kriterlerine uygun olup olmadıkların bakılmaktadır. Bu kapsamda Avrupa
Komisyonu, Kopenhag kriterlerinin kabul edildiği tarihten itibaren her yıl tam üyelik için
başvurmuş ve Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmaları imzalamış ülkeler hakkında ilerleme
raporları hazırlayıp Avrupa Konseyi’ne sunulmaktadır. Ancak 1990-97 yılları arasında
Türkiye ile ilgili raporlarda herhangi bir gelişme görülmemiştir. Zirve de Türkiye’nin adı on
ülkeden oluşan aday listesinde yer almamış ve “bugün için yetersiz ancak bir gün aday
olabilecek” bir ülke olarak nitelenmiştir. Türkiye, ilk defa bu karara ciddi bir tepki koymuş ve
diplomatik yollarla bu kararın kabul edilemez olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Yapılan
itirazlar, Türkiye’nin kısa sürede Gümrük Birliği’ne geçmiş olması, Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinden çok daha uzun zaman öncesinden beri bir demokrasi ve hukuk devleti olarak
varlığını sürdürmesi temeline oturtulmuştur. Ancak AB, özellikle demokrasi ve hukuk devleti
olma konusunda sözlü beyandan ziyade bu konuda hazırlanmış uluslararası sözleşmelere ve
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Avrupa Sözleşmeleri ’ne taraf olma konusunda irade göstermeye bakmaktadır ki Türkiye
1997 yılında bu konuda diğer aday ülkelerden geride yer almaktaydı. 201
Türkiye 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde yaşadığı hayal kırıklığının ardından AB
üzerinde baskı yaratacak çeşitli eylemlerde bulunmaya başlamıştır. Örneğin, Almanya’daki
Türk vatandaşlarına tasarruf ve yatırımlarını Türkiye’ye yönlendirmeleri tavsiye edilmeye
başlanmış, Fransa ile savunma sanayi alanında yapılan anlaşmalardan vazgeçilmiş, AB
ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaretindeki payının diğer ülkeleri kaydırılabileceği konusunda
uyarıda bulunulmuş, Kıbrıs konusunda restleşmeler yaşanmıştır. Bunun yanı sıra AB’ye baskı
yapması açısından ABD ile yakınlaşma sağlanmıştır. 202

8.6. Helsinki Avrupa Konseyi
1997’de adaylığı kabul edilmeyen Türkiye ile 1999 yılındaki Türkiye arasında
Kopenhag kriterlerini sağlama konusunda hiçbir fark olmaması hatta ekonomik konjonktürün
daha kötüleşmiştir.

203

Türkiye’nin 1997 yılında Lüksemburg Zirvesi’nde aday ülkeler

listesinden çıkarılmasından sonra oluşan baskıların ve Türkiye’nin koyduğu kararlı tepkinin
ardından Aralık 1999’da AB Konseyi Helsinki Sonuç Bildirisi ile Türkiye diğer ülkelerle eşit
şartlar altında aday ülke ilan edilmiştir. Türkiye’nin adaylık statüsüne gelmesiyle “Avrupalılık
Kimliği” ile ilgili tartışmalar sona ermiş, AB Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerine hazır
hale getirilmesine dair bir taahhüt altına girmiştir. 204
Türkiye’nin diğer ülkelerle eşit statüde ve eşit şartlar altında tam üyeliğe aday ülke
olarak kabul edilmesi olumlu bir hava yaratmıştır. Ancak bu adaylığın şartlı bir adaylık
olduğu konusunda endişeler de yaşanmıştır. Helsinki Sonuç Bildirisi’nde tüm aday ülkelerin
aralarındaki çözülemeyen sorunları 2004 yılına kadar Uluslararası Adalet Divanı’na taşımaları
tavsiye edilmiştir. 205
Çözülemeyen sorunlar kapsamında komşularla sınır sorunu ve Kıbrıs sorunu
bulunmaktadır. Güney Kıbrıs ile başlatılan katılım müzakereleri sonuçlanana kadar sorunun
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çözülememesi

durumunda

bu

sorunların

Kıbrıs’ın

AB’ye

üyeliği

önünde

sorun

oluşturmayacağı belirtilmiştir. 206
Helsinki Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesi ile Türkiye, AB
müktesebatına uyum sağlama yükümlülüğü altına girmiş ve aday ülkeler için hazırlanan
katılım öncesi stratejisinde yararlanma imkânı sağlamıştır. Türkiye, bu katılım öncesi strateji
sayesinde AB’nin çeşitli program ve projelerine katılabilme ve katılım öncesi mali yardım
alabilme hakkı elde etmiştir. 207 Böylelikle üyelik için gerekli reformları gerçekleştirmek için
mali yardımlar alabilecektir. Aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatının benimsenmesi için
ulusal program hazırlanması ve ortaklık çerçevesinin şekillendirilmesi de gerekecektir. 208
Ancak Aralık 2000’de yapılan Nice Zirvesi’nde AB kurumlarının yapısı 12 aday ülke
dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiş, bu gözden geçirme sırasında, Helsinki’de 13.
Aday ülke olarak ilan edilen Türkiye dikkate alınmamıştır. 209 Söz konusu Zirve’de 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olacak ve AB’nin geleceği üzerinde etkili olacak reformlar
konusunda anlaşmaya varılmıştır ve kurumsal reformlarla ilgili yapılan hesaplamalar 27 üye
ülkeden oluşan bir AB üzerinden yapılmış, AB’nin 28. Üyesi olacak Türkiye hesaba
katılmamıştır. Bu konu ile ilgili dönem başkanlığı yapan Fransa, Zirve’de 10 yıllık öngörü
yapıldığını ve Türkiye’nin henüz adaylık müzakerelerine başlamadığı için Türkiye’nin dâhil
edilmediğini ifade etmiştir. 210

8.7. Helsinki Avrupa Konseyi Sonrası Gelişmeler
Türkiye’nin aday ülke olarak kabul edilmesinin ardından Avrupa Komisyonu’na
verilen üyelik sürecine hazırlık sürecini başlatma görevi kapsamında Mart 2001’de Katılım
Ortaklığı Belgesi hazırlanmış ve Türkiye’nin tam üyelik için kısa orta ve uzun vadeli yol
haritası çizilmiş, AB’nin yapacağı yardımlar belirlenmiştir. KOB’un AB konseyi tarafından
kabul edilmesinin ardından Türkiye, AB müktesebatına ne kadar sürede ve hangi ölçüde
uyabileceğini beyan ettiği bir Ulusal Program hazırlamıştır. Gerek KOB gerekse Ulusal
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Program statik belgeler değildir. Müzakere süreci ilerledikçe bu belgeler yenilenmekte veya
güncellenmektedir. 211
KOB’un kısa vadede yerine getirilmesini öngördüğü kriterlerden bazıları, Türkiye
vatandaşlarının anadilinde radyo televizyon yayını yapılması, Kıbrıs ile politik diyaloğun
güçlendirilmesiydi. 212
Avrupa Birliği Komisyonu Kasım 2001’de Türkiye için IV. İlerleme Raporunu ve
Strateji Belgesini yayınlamıştır. Gerek ilerleme Raporu gerekse Strateji Belgesi, reformları
teşvik eden bir üslupla yazılmış olsa da, raporda Türkiye’nin Kopenhag siyasi ve ekonomik
kriterleri karşılamaktan çok uzak olduğu, tam üyelik için yapılması gereken birçok reform
olduğu ifade edilmiştir. Raporda insan haklarına vurgu yapılmış ve yapılan anayasa
değişiklikleri ile ilgili bir değerlendirme yapılmasının erken olacağı, bu değişikliklere dair
uygulamaların nasıl yapılacağının görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ekonomik kriterler
alanında ise son yaşanan mali krizlerin Türkiye’yi kriterleri karşılamaktan uzaklaştırdığı
vurgulanmıştır. 213
Türkiye Ocak 2001’de AB’ye uyum çerçevesinde Ceza Kanunu, Terörle Mücadele
Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu, Dernekler Kanunu ve Siyasi Dernekler
Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapmıştır. Ağustos 2002’de ise savaş ve yakın savaş halleri
dışında ölüm cezası kaldırılmış, Ocak 2003 itibari ile olağan üstü hal uygulaması yürürlükten
kaldırılmış, Türk vatandaşlarına geleneksel olarak kullandıkları dil ve lehçeleri kullanma
hakkı verilmiş, bu diller üzerindeki radyo televizyon yayın hakkı üzerindeki kısıtlamalara son
verilmiştir. 214

8.8. Kopenhag Zirvesi
12-13 Aralık 2002 tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye ile ilgili şu
kararlar alınmıştır: Türkiye’nin yaptığı reformlar ve yeni hükümetin bu konudaki kararlılığı
takdir edilmiştir. Tam üyelik müzakerelerinin başlaması için Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanacak olan 2004 Yılı İlerleme Raporu’nun hazırlanması, raporda yer alacak olan
Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini karşılayıp karşılamadığına dair görüşün beklenmesi ve
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rapor Konsey tarafından onaylandığı takdirde bekletilmeden üyelik müzakerelerinin
başlatılması kararlaştırılmıştır. 215

8.9. AB Müzakerelerine Hazırlık Dönemi
Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak ilan edilmesin ardından 2000 yılının Haziran
ayında TBMM tarafından kabul edilen bir kanunla AB müktesebatına uyum ile ilgili
eşgüdümü yapacak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)
kurulmuştur. Bunun yanı sıra Nisan 2003’te Lüksemburg’da yapılan Türkiye-AB Ortaklık
Konseyi toplantısında Türkiye’nin mevzuat taraması sürecine hazırlanması amacıyla
kurulması karara bağlanan ve aşağıda isimleri sıralanan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’ne
bağlı teknik alt komiteler kurulmuştur. 216
 Tarım ve Balıkçılık Komitesi
 Ulaştırma, Çevre ve Enerji Komitesi
 İç Pazar ve Rekabet Komitesi
 Teknolojik Yenilik, Eğitim ve İşbirliği Komitesi
 Bölgesel Kalkınma-İstihdam ve Sosyal Politikası Komitesi
 Ticaret-Sanayi ve AKÇT Ürünleri Komitesi
 Ekonomik Ve Parasal Birlik, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Komitesi
 Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama Komitesi

8.10. Müzakere Sürecinin Başlatılması
Yukarıda bahsedildiği üzere Kopenhag Zirvesi’nde müzakerelere başlanması için 2004
Yılı İlerleme Raporu’nun beklenmesi karar alınmıştı. 6 Ekim 2004’te 2004 Yılı İlerleme
Raporu, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin etkilerini inceleyen Etki Raporu ve Tavsiye Kararı
yayınlanmıştır. Komisyonun Tavsiye Kararında Türkiye’nin gerekli koşulları yerine getirdiği,
bu sebeple de müzakerelere başlanması başlaması gerektiği belirtilmiştir. Bu raporlar ışığında
Aralık 2004’te gerçekleşen Brüksel Zirvesi’nde 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye’nin tam üyelik
müzakerelerinin başlatılmasına karar verilmiştir. 217
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Tam üyelik müzakereleri için belirlenen fasıllar aşağıda sıralanmıştır. 218
 Malların Serbest Dolaşımı
 İşçilerin Serbest Dolaşımı
 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 Sermayenin Serbest Dolaşımı
 Kamu Alımları
 Şirketler Hukuku
 Fikri Mülkiyet Hukuku
 Rekabet Politikası
 Mali Hizmetler
 Bilgi Toplumu ve Medya
 Tarım ve Kırsal Kalkınma
 Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 Balıkçılık
 Taşımacılık Politikası
 Enerji
 Vergilendirme
 Ekonomik ve Parasal Politika
 İstatistik
 Sosyal Politika ve İstihdam
 İşletmeler ve Sanayi Politikaları
 Trans-Avrupa Şebekeleri
 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 Yargı ve Temel Haklar
 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 Bilim ve Araştırma
 Eğitim ve Kültür
 Çevre
 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 Gümrük Birliği
 Dış İlişkiler
218
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 Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
 Mali Kontrol
 Mali ve Bütçesel Hükümler
 Kurumlar
 Diğer Konular

8.10.1. Mevzuat Taraması Aşaması
Yukarıda belirtilen fasıllar bakımından AB müktesebatı ile Türkiye Mevzuatını
karşılaştırıldığı Tarama Toplantılarında, AB müktesebatını uygularken ele alınması gereken
konular, AB müktesebatına uygun yasaların mevcut olup olmadığı, eğer mevcut değilse söz
konusu yasaların ne zaman çıkarılacağı, bu yasaları uygulayacak kurumların olup olmadığı ve
geçiş süresine ihtiyaç olup olmadığı tespit edilir. Tarama süreci, AB Komisyon yetkililerinin
AB müktesebatı hakkında Türk yetkililere bilgi verdiği “Tanıtıcı Tarama” ve Türkiye’nin
kendi mevzuat ve uygulamaları konusunda Avrupa Komisyonu’na bilgi verdiği “Ayrıntılı
Tarama” adı verilen iki aşamadan oluşmaktadır. 219 Türkiye için Mevzuat Taraması 20 Ekim
2005 tarihinde Bilim ve Araştırma faslı ile başlamış ve 13 Ekim 2006’da Yargı ve Temel
Haklar faslı ile Tarama çalışmaları sona ermiştir. 220

8.10.2. Müzakere Aşamasında Türkiye’nin Durumu
Uyum çalışmaları, her bir alanda mevzuat uyumundan sorumlu bakanların ve
kurumların görevlilerinden oluşan teknik bir heyetle yürütülmektedir ve müzakereler,
 Türkiye’nin açılan fasıllar ile ilgili uyum çalışmalarının ve yapılacak değişikliklerin
takvimini içeren “Pozisyon Belgesi” hazırlaması
 Bu belgenin AB’ye sunulmasının ardından tüm üye ülkelerin de katılımı ile Ortak
Pozisyon Belgesi oluşturulması ile fiilen başlatılmıştır. 221
 2010 yılı itibari ile Türkiye’nin müzakerelerdeki son durumu aşağıdaki gibidir. 222
 İlk olarak 12 Haziran 2006’da Bilim ve Araştırma faslı için müzakereler başlamış
ancak söz konusu fasıl geçici olarak kapatılmıştır.
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 Bilim ve Araştırma faslı başta olmak üzere Sermayenin Serbest Dolaşımı, Şirketler
Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya, Gıda Güvenliği,
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Vergilendirme, İstatistik, İşletme ve Sanayi Politikası,
Trans-Avrupa Şebekeleri, Çevre Tüketicinin ve Sağlığın Korunması ve Mali Kontrol
fasılları müzakereye açılmıştır.
 5 Kasım 2013 tarihinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı
müzakereye açılmıştır.
 "Eğitim ve Kültür" ve "Ekonomik ve Parasal Politika" fasılları, ise teknik olarak
açılmaya hazır olmalarına rağmen, bazı üye ülkeler tarafından AB Mevzuatı ile ilgili
olmayan nedenlerle müzakere edilmeye başlanmamıştır
 Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali
Hizmetler, Tarım ve Kırsal kalkınma, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Gümrük
Birliği ve Dış İlişkiler fasılları askıya alınmıştır.
 "Rekabet Politikası", "Kamu Alımları", "Sosyal Politika ve İstihdam" fasılları teknik
açılış kriterleri yerine getirildiği takdirde müzakerelere başlanabilecektir.
 “Ekonomik ve Parasal Politika” ve “Eğitim ve Kültür” fasıllarında Müzakere
Pozisyonu sunulmuştur.
 Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Kamu
Alımları, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sosyal
Politika ve İstihdam ile Gümrük Birliği fasıllarında AB Konseyi tarafından açılış
kriterleri belirlenmiştir.
 İşçilerin Serbest Dolaşımı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Yargı ve Temel
Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Dış İlişkiler, Dış, Güvenlik ve Savunma
Politikalar, Mali ve Bütçesel Hükümler Fasılları ile ilgili AB Konseyinde görüşmeler
sürmektedir.
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Uygulamalar
1. Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini değerlendirerek, tam üyeliğe kabul edilip
edilmeyeceği hususunu tartışınız.
2. Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi tam üyeliğe kabul etmemesinin nedenlerinin neler
olabileceğini düşününüz ve maddeler halinde yazınız.
3. Türkiye, Avrupa Birliği’nde tam üyeliğe kabul edildiği takdirde hem Türkiye
hem de Avrupa Birliği açısından meydana gelebilecek değişiklikler neler
olabilir? Olası etkileri üzerinde düşününüz.

191

Uygulama Soruları
1) Türkiye’nin AB ile ilişkileri açısından Ankara Anlaşması’nın önemi nedir ve
anlaşma neleri kapsamaktadır?
2) Katma Protokol nedir ve neleri içermektedir?
3) Gümrük Birliği nedir? AB ve Türkiye açısından ne gibi bir önem taşımaktadır?
4) Lüksemburg Zirvesi ve Helsinki Avrupa Konseyi’nde yaşanan gelişmeleri tartışınız.
5) Türkiye’nin AB’ne tam üye adaylığını ve müzakere sürecini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde inişli çıkışlı bir seyir izleyen ve birçok tartışmaya konu olan Türkiye
Avrupa Birliği ilişkileri incelenmiştir. Uzmanlar AB ile ilişkilerimiz ve yapılan anlaşmaların
yararları ve zararları üzerinde farklı fikirler sunmuştur. Ancak Türkiye’nin modernleşme ve
batılılaşma hedefinde AB’nin önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye, gösterdiği kararlı tutum
ve tam üyelik yönünde attığı istikrarlı adımlar sayesinde, AB üye adayı ilan edilmeyi
başarmıştır. Türkiye ekonomisinin dışa açılmasında, dış piyasalarla rekabet edebilir konuma
gelmesinde ve adaylık sürecinde açılan müzakere fasıllarında AB ile uyum adına
gerçekleştirilen reformlar ülkemizin çağdaşlaşmasında önemli rol oynamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye ile AB ilişkileri Roma Anlaşması ile başlamıştır.
b) 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile gümrük birliğiyle başlayıp tam üyelikle
sonuçlanacak bir süreç tanımlanmıştır.
c) 1970 yılında imzalanan Katma Protokol, Topluluk ile Türkiye arasında gümrük birliğinin
nasıl kurulacağını düzenliyordu.
d) Türkiye, 14 Nisan 1987 yılında erken tam üyelik başvurusunda bulunmuştur.
e) Türkiye 1990 yılında gümrük birliğine geçiş yapmıştır.
2) Türkiye’nin diğer ülkelerle aynı statüde aday ülke olarak belirlendiği zirve/konsey
toplantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kopenhag Zirvesi
b) Davos Zirvesi
c) Oslo Zirvesi
d) Danimarka Zirvesi
e) Viyana Zirvesi
3) Türkiye’nin AB müzakere sürecindeki son durumu hakkında verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) İlk olarak 12 Haziran 2006’da Bilim ve Araştırma faslı için müzakereler başlamış ancak
söz konusu fasıl geçici olarak kapatılmıştır.
b) En son olarak 5 Kasım 2013 tarihinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu Faslının açılış kriterleri karşılanmış olup söz konusu fasıl müzakereye
açılmıştır.
c) Eğitim ve Kültür ve Ekonomik ve Parasal Politika fasıllarının müzakere süreci askıya
alınmıştır.
d) Rekabet Politikası, Kamu Alımları, Sosyal Politika ve İstihdam fasılları teknik açılış
kriterleri yerine getirildiği takdirde müzakerelere başlanabilecektir.
e) İşçilerin Serbest Dolaşımı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Yargı ve Temel
Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Dış İlişkiler, Dış, Güvenlik ve Savunma, Mali ve
Bütçesel Hükümler Fasılları ile ilgili AB Konseyinde görüşmeler sürmektedir.
4) Ankara Anlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ankara Anlaşması üç aşamadan oluşan bir süreç sonucunda Türkiye’nin Avrupa Ekonomik
Topluluğuna tam üye olmasını içeriyordu.
b) Ankara Anlaşması, üç aşamalı sürecin sonunda Türkiye ile topluluk arasında tam gümrük
birliği kurulması Türkiye’nin ortak tarım politikasına ve topluluğun vergi sistemine uyum
sağlaması öngörülüyordu.
c) Ankara Anlaşması, tüm bu aşamalarda Türkiye’ye mali yardım yapılmasını da içermiyordu.
d) Ankara Anlaşması taraflar arasında mal, sermaye ve hane halkının serbest dolaşımını
öngörmekteydi.
e) Ankara Anlaşması, Türkiye’yi topluluğun karar alma mekanizmasına dâhil etmemekteydi.
5) Türkiye- AB Gümrük Birliği Anlaşması ile
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...................................................
Yukarıdaki boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Emeğin serbest dolaşımı Gümrük Birliğinin dışında tutulmuştur.
b) Emeğin serbest dolaşımı Gümrük Birliğine dâhil edilmiştir.
c) Üye ülkeler arasında ticareti yapılan mallar üzerindeki gümrük tarifesi, kota ve benzeri
kısıtlama ve engellerin kaldırılması amaçlanmıştır.
d) Mal dolaşımının üye ülkelerle serbestleşmesi amaçlanmıştır.
e) Üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması aşamasına geçmiştir.
6) Gümrük Birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gümrük Birliği’nin imzalanması ile birlikte Ankara Anlaşması’nda belirtilen son aşamaya
gelinmiştir.
b) 13 Aralık 1995’te AB Parlamentosu Gümrük Birliği’nin son aşamasına geçilmesi yönünde
karar verdi ve karar 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girdi.
c) Gümrük Birliği, üye ülkeler arasında ticareti yapılan mallar üzerindeki gümrük tarifesi,
kota ve benzeri kısıtlama ve engellerin kaldırılarak mal dolaşımının serbestleştiği ve üçüncü
taraflara karşı ortak bir gümrük politikası uygulanan bir ekonomik bütünleşme biçimidir.
d) Gümrük Birliği kurulmasının en önemli amaçlarından biri, birliğe üye ülkelerin hem iç
piyasalarındaki rekabet ortamı üzerine hem de ülkelerin uluslararası piyasalardaki rekabet
gücü üzerine olumlu etkilerinin bulunmasıdır.
e) Gümrük Birliği Anlaşması'nın imzalanması ile birlikte Türkiye, üçüncü ülkelere karşı
uygulayacağı dış ticaret politikası belirleme konusundaki egemenlik hakkı kazanmıştır.
7) Aşağıdaki kararlardan hangisi Kopenhag Zirvesi'nde alınan kararlardan değildir?
a) Türkiye’nin yaptığı reformlar ve yeni hükümetin bu konudaki kararlılığı takdir edilmiştir.
b) Tam üyelik müzakerelerinin başlaması için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanacak
olan 2004 Yılı İlerleme Raporu’nun hazırlanması beklenecektir.
c) 2004 Yılı İlerleme Raporu’nda yer alacak olan Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini karşılayıp
karşılamadığına dair görüş beklenecektir.
d) 2004 Yılı İlerleme Raporu, Konsey tarafından onaylandığı takdirde bekletilmeden üyelik
müzakerelerinin başlatılacaktır.
e) Zirvede, Türkiye-AB Ortaklık Komitesine bağlı teknik alt komitelerin kurulması
kararlaştırılmıştır.
8) 1970 Protokolü malların serbest dolaşımı yanında emeğin serbest dolaşımı için de bir
zaman cetveli içermesine rağmen işgücü ve hizmetlerin serbest dolaşımı Gümrük
Birliği’nin dışında tutulmuştur.
a)doğru

b) yanlış

9) Kopenhag Zirvesi ile ilgili olarak doğru olmayan ifade veya ifadelere aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?
I. 12-13 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
II. Türkiye’nin yaptığı reformlar ve yeni hükümetin bu konudaki kararlılığı takdir edilmiştir.
III. 2004 Yılı İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.
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IV. Rapor Konsey tarafından onaylandığı takdirde bekletilmeden üyelik müzakerelerinin
başlatılması kararlaştırılmıştır.
a) I ve IV
b) Yalnız I
c) II ve III
d) Yalnız II
e) III ve IV
10) Türkiye – Avrupa Birliği süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış
değildir?
a) 31 Aralık 1995 tarihinde Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmıştır.
b) Lüksemburg Zirvesi 2002 yılında yapılmıştır.
c) 1973 yılında Katma Protokol imzalanmıştır.
d) Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri 1954 yılında Ankara Anlaşması ile
başlamıştır.
e) Roma Anlaşması Kopenhag Zirvesi sonunda imzalanmıştır.

Cevaplar
1-)e 2-)a 3-)c 4-)c

5-)b

6-)e 7-)e

8-)a

9-)b

10-)a
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9. YENİ EKONOMİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bilgi Toplumu ve Bilişim Sektörünün Oluşması
9.1.1. Bilginin Önem Kazanması
9.1.2. Bireyin Merkezi Konuma Gelmesi
9.1.3. Bilgisayarlaşma
9.2. Bilişim Sektörü Analizi
9.2.1. Bilişim Sektörü Piyasa Yapısı
9.2.2. Bilişim Sektörünün Özellikleri
9.3. Bilişim Teknolojileri
9.3.1. Bilgi Teknolojileri
9.3.1.1. Donanım Hizmetleri
9.3.1.2. Yazılım Hizmetleri
9.3.2. İletişim Teknolojileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yeni ekonomi nedir?
2. Bilgi toplumu kavramının yeni ekonomiyle ilişkisi nedir?
3. Bilişim sektörü nasıl bir piyasa yapısına sahiptir?
4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi yeni ekonomiye nasıl katkı sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Bilgi Toplumu ve Bilişim Bilgi toplumu ve bilişim Bilgi toplumu ve bilişim
sektörünün oluşumu ve sektörünün oluşumu ve
Sektörünün Oluşması
yaşanan
değişimleri yaşanan
değişimleri
açıklayabilmek.
değerlendirmek
Bilişim Sektörü Analizi

Bilişim sektörünün analizini Bilişim
sektörünün
yapabilmek
özelliklerini incelemek

Bilişim Teknolojileri

Bilgi teknolojilerinde yer Bilgi teknolojilerinde yer
alan donanım ve hizmetleri alan donanım ve hizmetleri
açıklayabilmek
kavramak
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Anahtar Kavramlar
•

Bilgi Toplumu

•

Yeni Ekonomi

•

Bilişim Sektörü

•

Bilgi Teknolojileri
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Giriş
Bu bölümde; bilgi toplumu kavramı, yeni ekonomi ve bilişim sektörünün oluşması,
sektörün analizi, bilişim teknolojileri ve Türkiye’de sektörün ekonomiye katkıları ele
alınmıştır. Günümüzde yeni teknolojiler gelişmektedir. Bunun sonucunda da; bilişim sektörü,
entelektüel sermaye, nitelikli insan faktörü, sürdürülebilir yaşam boyu eğitim, iletişim
teknolojileri, elektronik ticaret ve pazarlama önem kazanmaya başlamıştır. Ekonomik, politik,
sosyal ve kültürel yönlerden insanoğlunu sanayi toplumunun ötesine taşıyacak bir gelişme
olarak nitelendirilmesi gereken bilgi toplumu teknolojileri ekonomileri etkisi altına
almaktadır.
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9.1.Bilgi Toplumu ve Bilişim Sektörünün Oluşması
Teknolojinin gelişmesi ve teknolojinin kaynağı olan bilginin kullanılması, sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişi sağlamıştır. Bugün bilgi toplumuna geçiş sürecinin
yaşandığına ilişkin birçok gelişmeden söz edilebilir. Her şeyden önce bilgi araç olmaktan
çıkıp önemli bir üretim alanı olmuştur 223.

9.1.1. Bilginin Önem Kazanması
Bilgi ve bilgili birey, bilgi toplumunda ekonominin en temel girdilerini
oluşturmaktadırlar. Sanayi toplumunda maddi ürünlerin üretimi ön planda iken, bilgi
toplumunda bilgi teknolojileri kullanımı sonucunda bilgi üretimi önem kazanmaktadır.
Bilginin temel özellikleri, sürekli üretilebilmesi, iletişim ağları içinde taşınabilir ve
paylaşılabilir olması, işgücü, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir 224.
Küreselleşme olgusuyla birlikte, endüstri toplumunun yerine bilgi toplumu gelmiştir.
Bu yeni toplumda bilgi ve hizmet ön plandadır. Endüstri toplumunda stratejik faktör rolü
oynayan sermaye, yerini bilgiye terk etmiş ve üretim faktörleri arasında önemli yeri olan
hammadde ve işgücü önemini kaybetmiştir 225.
Ekonomik gelişmenin kaynağı fiziki sermayeden, bilgiyi işleyen ve bilgi üretebilen
işgücüne dönüşmüş, bilim ve teknoloji giderek daha fazla önem kazanmıştır. Üretim sürecinde
araştırma geliştirme faaliyetleri verimliliğin temel belirleyicisi haline gelmiştir. İletişim ve
ulaşım alanında yaşanan teknolojik gelişmeler; alıcı ve satıcılar arasındaki coğrafi
uzaklıkları kaldırmıştır. Tüketici kavramı daha geniş alanı kapsamaya başlamıştır 226.

9.1.2. Bireyin Merkezi Konuma Gelmesi
Bilgi toplumunda birey toplumsal yapının ve işleyişin merkezinde yer almaktadır.
Bilgi bir birey tarafından üretilmekte, iletilmekte, kullanılmakta ve yönetilmektedir. Bilgi

Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997, ss.5-9.
Mahmut Tekin ve Ercan Çiçek, “Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, Kocaeli Üniversitesi I.
Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, s.240.
225
Ebru Güzelcik, Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, Sistem Yayıncılık, Yayın No : 222,
İstanbul, 1999, s. 64.
226
Özlem Özkıvrak, Dilek Dileyici, “Globalleşme, Bölgeselleşme, Mega Rekabet ve Türkiye,” Dış Ticaret
Dergisi, Sayı : 20, 2001, (Çevrimiçi), http://members. nbci.com/_xmcm/econturk/dtm7.html, 29.07.2001 ; 1
Ocak 2014. s. 7.
223
224
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toplumunda bilgi üreten insana yatırım, insan kaynağına uygun organizasyon modelleri,
olağanüstü önem kazanmaktadır 227.

9.1.3. Bilgisayarlaşma
Sanayi toplumunda fabrika her türden malın üretildiği bir merkez iken, bilgi toplumu
ile birlikte bu merkez yerini her türlü bilgiyi üreten, işleyen ve dağıtan bilgisayara bırakmıştır.
Bilgi toplumunda bilgisayarlar bireylerin bilgi üretme gücünü olağanüstü arttırarak, bilginin
kitlesel biçimde üretilmesini, dağıtılmasını ve tüketilmesini sağlamaktadır 228.

9.2. Bilişim Sektörü Analizi
Sektör analizi, sektördeki piyasa yapısı ile sektörün performansı arasında nasıl bir
ilişki olduğunu gösterir 229.

9.2.1. Bilişim Sektörü Piyasa Yapısı
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, tüm dünyada hızla büyüyen bir sektördür.
Sektörde yenilikçilik yeteneği büyük önem taşımaktadır. Sektörün en önemli özelliklerinden
birisi yoğun bilimsel ve teknolojik araştırma yatırımı gerektirmesidir 230.
Tam rekabet piyasasında mallar homojendir 231 . Bilgi ekonomisinde ise mal ve
hizmetlerin homojen olduğu söylenemez. Özellikle sayısal malların (veri, program, mp3) kişi
veya firmalar için özel çözümleri içeren üretimleri yapıldığı için malların heterojenliği
artmaktadır 232.
Yine tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcılar çok sayıdadır. Fakat bilişim sektöründe
alıcı ve satıcıların sayısı sınırlıdır. Sınırlı sayıda firmanın gerçekleştirmiş olduğu bir sayısal
mal üretiminde, firmanın piyasa fiyatını da belirleme gücü olduğu görülmektedir 233.
Tam rekabet piyasasında alıcıların ve satıcıların piyasaya girişlerini ve çıkışlarını
engelleyen hiçbir unsur yoktur 234. Bilgi ekonomisinde de artan rekabet koşulları sayesinde
firmalar, ihtiyaç duydukları girdileri daha ucuza ve istedikleri yerden karşılayabilme

H. Bahadır, Akın, “Yeni Ekonomi : Yeni Olan Nedir ? 20. Yüzyılın Son Moda Kavramının Analizi”, Kocaeli
Üniversitesi I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, ss.6-7.
228
Çoban, a.g.e. s.46-47.
229
F. Douglas, Greer, Industrial Organization and Public Policy, Irwin Mc Graw Hill, New York, 1980, s.569.
230
TÜBİTAK; Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, (Çevrimiçi),
http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/teknolojiongorusu/paneller/bilgiveiletisim/raporlar/raporbit.pdf, 25.06.2015.
231
İlker Parasız, İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000, s.132.
232
Âdem Öğüt, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001, s.156.
233
Çoban, a.g.e. s.38-39.
234
Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2002, s. 212.
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olanaklarına sahiptirler. Bütün bu koşullar bir bütün olarak düşünüldüğünde piyasaya girişçıkış engellerini azaltmaktadır 235.
Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların, piyasa ile ilgili her çeşit bilgiye her an
sahip olduğu varsayılmaktadır 236 . Bilgi ekonomisinde de iletişim olanaklarının artması
(örneğin internet ve mobil telefon hizmetlerinden piyasa hakkında her an bilgi alabilme) alıcı
ve satıcıların daha kolay bilgi edinmelerini sağlamaktadır 237.
Bir firmanın bir malın arzını kontrolünde tuttuğu ve fiyatı istediği gibi saptadığı piyasa
şekline monopol adı verilmektedir 238 . Bilgi ekonomisinde ise bilgi teknolojileri donanım
pazarında (sunucular, bilgisayar sistemleri, veri iletim ve bağlantı cihazları) ya da
telekomünikasyon donanım pazarında (sabit ve mobil altyapı) tek bir firma olmayıp, sınırlı
sayıda firma yer almaktadır.
Eksik Rekabet Piyasası ise firma sayısının çok, malların heterojen ve piyasaya giriş
çıkışların serbest olduğu bir piyasa türüdür. Ancak bilişim sektöründe eksik rekabet
piyasasında olduğu kadar çok sayıda satıcı yoktur 239. (Tablo 9.1)
Tablo 9.1. Bilişim Sektörünün Değerlendirilmesi

Rekabet
Organizasyon
Üretim
Firmalarla lişkiler
Üretim Unsurları

Bilişim Sektörü Gelişmeden
Önce Ekonomi
Ulusal Düzeyde
Hiyerarşik ve Bürokratik
Kitle Üretimi
Bireysel
Toprak, Emek, Sermaye

Üretim Yapısı

Seri Üretim, Kitle Üretimi

Yenilik

Seyrek
Büyük Ölçek (Ölçek
Ekonomisi)

Dinamikler

Ölçek
Altyapı

Nakliye Önemli

Bilişim Sektörü Geliştikten
Sonra Ekonomi
Global Düzeyde
Network Temelli
Esnek Üretim
İşbirliği ve Anlaşmalar
Özellikle Bilgi (İmaj)
Esnek Teknoloji, Ürün
Esnekliği Sonucunda
Bireyselleşme
Sürekli
Küçük Ölçek, Uygun Ölçek
İletişim Önemli (Ağlara
Dayalı Elektronik Sistemler)

Kaynak: Mevlüdiye Şimşek, “Bilgi Toplumu Ekseninde Türkiye ve Bir Karşılaştırma”, Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı: 1, 2003, s.93.

Seyfettin Erdoğan, “Makro Ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi”, Kocaeli Üniversitesi I. Ulusal
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, s.20.
236
Mahmut Kalenderoğlu, Mikro İktisat, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s.113.
237
Öğüt, a.g.e. s.155.
238
Erdoğan Alkin, Kemal Yıldırım, Mustafa Özer, İktisada Giriş, Anadolu Üniversitesi Web Ofset, Eskişehir,
2004, ss.191-192.
239
Dinler, a.g.e., ss.351-352.
235
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Bilişim sektörü teknolojik tabanlı gelişmeleri içerir, ayrıca değişim ve gelişimin simgesidir.
Bilişim sektöründe çalışan işgücü, bağımsız ve üretkendir. Bu kişilerin yaratıcılığı yüksektir.
(Tablo 9.2).
Tablo 9.2. İşgücünün Karşılaştırmalı Sektörel Değerlendirmesi
Kriterler

Diğer Sektörlerin İşgücü Bilişim Sektörü İşgücü

Uzmanlıklar

Belirli İşlerde Uzmanlık

Gerekli Eğitim
Çalışan-Yönetim İlişkisi
İstihdamın Doğası
Kariyer
İşgücünün Yapısı
Kaynak:Çalışma

Bir Uzmanlık Alanı ve
Derece
Muhalif
Durağan
Hiyerarşik İlerleme
(Dikey)
Mavi Yakalı-Kısmen
Beyaz Yakalı (Büro
Elemanı)

Geniş Uzmanlık Alanı ve Farklı
Alanlarda Uygulama
Yaşam Boyu Öğrenme
İşbirlikçi
Riskli ve Fırsatlar Piyasası
Ağ Tipi Kariyer İlerlemesi (Yatay
ve Dikey)
Beyaz Yakalı

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Ulusal İstihdam Stratejisi, Tarım Sektörü Raporu 2014 Yılı II. Dönem,

(Çevrimiçi),https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact8&ved=0CD8QFjAGahU
KEwj00fSMysfGAhVCjiwKHeenDXY&url=http%3A%2F%2Fwww.uis.gov.tr%2Fmedia%2F1093%2Ftar%25C4%25B1msektoerueraporu15122014.docx&ei=gwSbVbSEFcKcsgHnz7awBw&usg=AFQjCNFzrpT4oxRiqdUZsoJesyU6U6Rg&sig2=ohnN
UF3EegaFqGFwj5bzkw&bvm=bv.96952980,d.bG, 07.07.2015.

9.2.2. Bilişim Sektörünün Özellikleri
Bilişim sektörünün gelişimi bilgi ekonomisini oluşturmuştur. Bilişim teknolojileri bir
ekonominin bilgi temelli olmasına imkân sağlamaktadır. Mal ve hizmetlerin içeriği
müşterilerin fikirleri tarafından belirlenirken, bilişim teknolojisi mal ve hizmetlerin bir parçası
haline gelecektir 240.
Bilişim sektörü dijital bir yapıya sahiptir. Günümüzde her tür bilgi, ses, yazı, görüntü
vs. bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir. Dolayısıyla bilgi, son derece hızlı ve ucuz bir
şekilde alıcılarına ulaşmaktadır 241.Bilişim sektöründe sanallaşma önemli bir rol oynamaktadır.
Bilginin dijitale dönüşmesi, fiziki varlıkların sanal hale gelmesine imkân vermektedir 242.

Erdoğan, Makro Ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi, s.15.
Mahmut Tekin ve Ercan Çiçek, “Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi,” Kocaeli Üniversitesi I.
Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, s.243.
242
Zeki Doğan ve Ahmet Buğra Hamşioğlu, “2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel Bir
Değerlendirme ve Elektronik Ticaret Kavramı”, Kocaeli Üniversitesi I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
Kongresi, Kocaeli, 2002, s.883.
240
241
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Bilişim sektörü ekonominin, iletişim ağlarıyla bütünleşmesini sağlamıştır.
Dijital iletişim ağlarının oluşması ve klasik ana bilgisayar sisteminden web tabanlı sisteme
geçilmesi, iş dünyasında önemli dönüşümlere neden olmaktadır. İletişim ağlarının band
genişliğinin artması veri, metin, ses, görüntü ve video kaynaklarına kolayca ulaşılması
fırsatını vermektedir 243.
Bilişim sektörü ticarette aracıları büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Üretici ve tüketici
arasındaki aracılar, dijital iletişim ağları sebebiyle ortadan kalkmaktadırlar 244.
Bilişim sektörü ‘yenilik’ temelli bir sektördür. Eğer yeni ve başarılı bir ürün piyasaya
sürülmüşse, hedef bu ürünün daha gelişmişini ortaya çıkarmak olmalıdır. Çünkü eğer bu
ürünü üretici geliştirmezse, rakip üreticiler onu modası geçmiş hale getireceklerdir 245.
Bilişim sektörünün hızla gelişmesi ile üretici ve tüketici farkı belirsizleşmektedir. Kitle
üretiminin yerini, müşteri isteklerine göre üretimin almasıyla birlikte, üreticiler bireysel
tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun özel mal ve hizmetler oluşturmak zorunda
kalmışlardır 246.
Bilişim sektörü hızlı gelişen bir sektördür. Bugün işletmeler müşteri siparişlerini
elektronik yoldan almakta, işlemekte ve ilgili faturalar elektronik yoldan geri yollanmakta ve
veri tabanları sürekli güncellenmektedir 247.
Bilişim sektörü küresel bir sektördür. Bilgi sınır tanımamaktadır. E-ticaret sayesinde
uluslararası ticaret yapmak bile mümkün hale gelmiştir 248

9.3. Bilişim Teknolojileri
Bilişim kelimesi bilgi ve iletişim kelimelerinin anlam olarak birleşmesiyle
oluşturulmuştur. Bu nedenle bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de, bilgi teknolojileri ve
iletişim teknolojileri (telekomünikasyon) olarak iki temel alandan oluşmaktadır. Bilişim en

243

Çoban, a.g.e., s.39.
Üretken Öğrenciler; (Çevrimiçi), http://www.geocities.com/uretkenogrenciler/yazi/emrah06.htm. 20.04.2015.
245
Doğan ve Hamşioğlu, a.g.e. s.885.
246
MCOZDEN Eğitim Danışmanlık; (Çevrimiçi), http://www.mcozden.com/forum9_yen.htm. 20.04.2015.
247
Can Aktan, “Yeni Ekonominin Temel Özellikleri,” Can Aktan Kütüphanesi, (Çevrimiçi),
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/ozellikleri.htm. 20.10.2014.
248
Tekin ve Çiçek, a.g.e., s.243.
244
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geniş tanımıyla, bilginin düzenli bir biçimde elektronik makineler aracılığıyla işlenmesi
bilimidir249.
Bilişim sistemleri ile bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, erişilmesi ve
dağıtılmasına hizmet eden teknolojiler (bilgisayar, veri depolama araçları, ağ ve iletişim
araçları, yazılım ve geliştirme araçları) uygulama ve hizmetlerin (bilgi işlem, uygulama
yazılımı geliştirme, bilgi bankaları ve bilgi erişim hizmetleri vb.) bütünü kastedilmektedir 250.
Bilişim sistemleri, içinde yer aldığı organizasyon ve bulunduğu çevredeki konular, yerler ve
insanlar hakkında önemli bilgilere sahiptir. Bilgi, kişisel ve örgütsel kararlarının temelini
oluşturur 251.

9.3.1. Bilgi Teknolojileri
Bilgi teknolojilerinin yaşamın her alanına girmesiyle birlikte, bu teknolojileri kullanım
yönünden de oldukça fazla alanlar ortaya çıkmıştır.
Bilgi teknolojisi kullanımının her alanda önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu
sonuçlardan biri işletmelerde üretim sürecini, üretim ve iş proseslerini değiştirmesi, çalışanları
yavaş ve katı kâğıt proseslerinden kurtarmasıdır 252.
Yaratıcı ve yenilik getirici özellikler ile bilgi teknolojisi üretim ve iş süreçlerine
egemen

olma

eğilimindedir.

Bilgisayar

destekli

tasarım

ve

üretim

teknolojileri,

telekomünikasyon ağları, uzman üretim sistemleri, bilgiye dayalı dağıtım organizasyonları,
organizasyonlar arası bilgi sistemleri yönetici bilgi sistemlerini ön plana çıkartmaktadır 253.
2001 yılı sonrasında ekonomide yaşanan iyileşmeye paralel olarak özellikle özel
sektörde ertelenen BT yatırımlarının gerçekleşmeye başlamıştır. Bunun sonucunda 2001-2007
yılları arasında BT sektörü kriz öncesi dönemdeki büyüme oranlarının üzerinde bir bileşik
yıllık ortalama büyüme oranı (Compound Annual Growth Rate-CAGR) ile gelişmeye devam
etmiştir. Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasının bu gelişmeye katkısı büyük
olmuştur. Yine global ekonomik daralmanın tüketim eğilimi üzerindeki olumsuz baskılarına
249

Vicki Sharp, Computer Education for Teachers, Brown Benchmark, United States of America, 1996, s.6.
Halime İnceler Sarıhan, Rekabette Başarının Yolu Teknoloji Yönetimi, 1. Baskı, Desnet Yayınları, Yayın
No: 002, İstanbul, 1998, s. 167.
251
Graham Curtis, Business Information Systems, Second Edition, Addison Wesley Publishing Company,
1994, s. 45.
252
Bill Gates, Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak, 4.Baskı, Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu,
Doğan Kitapçılık, İstanbul, Nisan 1999, s.53.
253
Tekin Akgeyik, Stratejik Üretim Yönetimi, 1.Baskı, Sistem Yayıncılık, Yayın No: 181, İstanbul, Ekim 1998,
s.27.
250
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rağmen sektörün hacmi 2009 yılında büyüyerek 4,9 milyar USD’ ye ulaşmıştır. 2009 yılında
kamunun sadece 6 ayı kapsayan vergi teşvik paketlerinin buna olumlu etkisi oldukça fazladır.
2010 yılında Türkiye’de BT pazarı 2009 yılına göre %10,4, 2011 yılında ise 2010 yılına göre
%8,1 civarında büyümüştür. 2012 yılı sonunda ise 2011 yılına göre %15, 2012 yılından 2013
yılına gerçekleşen büyüme ise %9 civarında bir seviyede kalmıştır. Bir önceki yıla göre düşük
seviyede kalmasının sebebi ise 2013 yılı içerisinde yaşanan kur dalgalanmalarıdır 254.
Grafik 9.1. Türkiye Bilişim Sektörü İş Hacmi (Milyon US $)

Kaynak: DESPEC, Faaliyet Sektörü, İstanbul, 2013, s.3.

Türkiye BT pazarı büyüklüğünün 2011-2017 yılları arasındaki dönemde, yıllık ortalama
bileşik %6,8 büyüme ile, 2017 yılında 7,5 milyar USD’ ye ulaşması beklenmiştir (Grafik 9.1).

254

DESPEC, Faaliyet Sektörü, İstanbul, 2013, s.3.
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Grafik 9.2. Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.5.

1995-2010 döneminde, son kullanıcıların pazardan aldıkları payların gelişimi
izlendiğinde pazar yapısının çok ciddi bir şekilde değiştiği görülmektedir. 1995 yılında
pazarın %38’ini devlet ve kamu kurumları, %30’unu finans sektörü şirketleri, %20’sini özel
sektör şirketleri, %7’sini bireysel kullanıcılar, %5’ini ise KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ancak
1995-2009 arasındaki dönemde devlet ve kamu kurumlarının, finans sektörü ve özel sektör
şirketlerinin pazardan aldıkları pay azalırken bireysel kullanıcılar ve KOBİ’lerin pazardan
aldıkları paylar düzenli bir şekilde yükselmiştir. 2011 yılı sonunda pazarın %42’sini bireysel
kullanıcılar, %18’ini devlet ve kamu kurumları, %15’ini özel sektör şirketleri, %11’ini finans
sektörü şirketleri ve %14’ünü de KOBİ’ler oluşturmaktadır. 2013 yılı sonunda ise pazarın
%46’sını bireysel kullanıcılar, %15’ini devlet ve kamu kurumları, %12 ‘sini özel sektör
şirketleri, %9 ‘unu finans sektörü şirketleri ve %15 ‘ini de KOBİ’ler oluşturmaktadır (Grafik
9.2).
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Grafik 9.3. Dünya Bilişim Sektörü Pazarı ve Ülkelerarası PC Pazarı Büyüme Analizi
(2012-2013) (Adet)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.7.

Dünya BT pazarında 2011 yılında 2010 yılına göre en fazla büyüyen ülke %13,7
büyüme ile Rusya olmuştur. Rusya’yı %13,1 ile UAE, %11,8 ile Suudi Arabistan, %10,6 ile
Romanya, %10,3 ile Güney Afrika takip etmektedir. Diğer ülkeler ise küçülme kaydetmiş
olup, en fazla küçülmenin yaşandığı ülke-%29,4 ile Mısır olmuştur. Türkiye ise-%6,7
civarında bir küçülme yaşamıştır. 2013 yılında 2012 yılına göre en fazla küçülen ülke %33 ile
Mısır olmuştur. Mısır’ı %28 ile Güney Afrika, %27 ile Rusya takip etmektedir. Diğer ülkeler
ise daha az küçülmeler yaşamıştır. Türkiye ise %13 civarında bir küçülme yaşamıştır (Grafik
9.3).

9.3.1.1. Donanım Hizmetleri
Bilgisayarların ekran, klavye, sabit disk, fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı
gibi fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Bilgisayarın beyni olarak yönetim ve
kontrolü Central Processing Unit’de (CPU) yapılır. Program ve verilerin kullanıldıkları zaman
geçici olarak depolandıkları yer Rasgele Erişimli Bellek (RAM-Random Access
Memory)’dir 255. Türkiye’de bilgi teknolojisi pazarının %88,5’i donanım üzerinedir. En çok
donanım yatırımı yapan ilk on şirket bankalardır. PC pazarının %50’sinden fazlası yerli
montaj üretimidir. Ancak bilgi teknolojisi ürünlerine uygulanan KDV, söz konusu pazarın
255

Bilgisayar Dershanesi; http://www.bilgisayardershanesi.com/donanimders2.htm, 25.06.2015.
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gelişmesini olumsuz etkilemektedir

256

.Türkiye’de donanım ürünleri üreten tesislerin

kurulabilmesi için insan kaynaklarına ve finansal kaynaklara ihtiyaç vardır. Çünkü merkezi
işlem birimi üretecek bir mikroişlemci tesisinin kurulması en az 2-3 milyar dolar düzeyinde
yatırım gerektirmektedir 257.
Türkiye’ye kişisel bilgisayarların girişi 1980’li yılların sonlarında başlamıştır. 19901995 yılları arasında sektörde çok hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Ancak bilgisayar kullanımı
finans sektörü başta olmak üzere daha çok devlet, büyük işyerleri ve üniversitelerle sınırlı
kalmıştır. 1990’lı yılların ikinci yarısında ise, bilgisayar kullanımındaki artış, bilişim
teknolojileri sektörünü Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline getirmiştir.
1997 ile 2000 yılları arasında Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT) sektörü yıllık ortalama
%20’lik bir büyüme göstermiştir. 2000 yılında 2,3 milyar USD iş hacmi ile o yıla kadarki en
büyük hacme ulaşan BT sektörü, 2000 yılı sonunda yaşanan ekonomik krizin getirdiği
küçülme ve özel sektör ile kamu kesiminin BT yatırım ihtiyacını ertelemesine paralel olarak,
2001 yılında %49 oranında küçülmüştür. 2000 yılı sonunda ulaşılmış olan değere ancak 2004
yılında gelinmiş ve sektör iş hacmi 2,4 milyar USD’ ye ulaşmıştır 258. IDC’ nin 2014 yılında
yayınladığı Türkiye sonuçlarına göre, 2011 yılında 5,1 milyar USD olan Türkiye Bilişim
Teknolojileri (BT) pazarı, 2012 yılında 5,8 milyar USD, 2013 yılında ise 6,4 milyar USD iş
hacmine ulaştığı görülmektedir (Grafik 9.4).
Grafik 9.4. Türkiye’de PC Sahiplik Oranı

Kaynak: DESPEC, a.g.e., s.5.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT); Bilişim Teknolojileri Ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı, (Çevrimiçi), http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik576.pdf 25.04.2015.
Bilişim Şurası ;(Çevrimiçi), http://www.bilisimsurasi.org.tr/gelisim/docs/bilisim_sektorunun_gelisimi_taslak_raporu_20040218.d,
25.06.2015.
258
DESPEC, a.g.e., s.5.
256
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2004 yılından itibaren taşınabilir PC ürünlerinin, yüksek performans, hafifleyen
yapılarıyla artan taşınılabilirlik imkânları ve uygun fiyat politikalarıyla tüketiciye sunulması
ile pazarda taşınabilir bilgisayar satışlarında önemli oranda artış yaşanmasına neden olmuştur.
Taşınabilir PC satışları, 2009 yılında masaüstü PC satışlarını geçmiştir. 2005 yılında
taşınabilir PC ürünleri satışlarının toplam pazardan (sunucu hariç) aldığı pay %35,7 iken bu
oran 2009 yılı sonunda %63’e, 2010 yılı sonunda %66,1’e, 2011 yılı sonunda ise %68’e
yükselmiştir. Aynı dönemde, masaüstü bilgisayarların toplam PC pazarından aldıkları pay
2005 yılında %64,3 iken bu oran, mobil teknolojinin gelişmesine paralel olarak yıllar
itibariyle gerileyerek, 2009 yılında %37’ye, 2010 yılı sonu itibari ile %33,9’a, 2011 yılı
sonunda ise %32’ye düşmüştür. Kişisel bilgisayar pazarındaki gelişmeler, devlet ve eğitim
sektörlerinde süregelen projelerle yakından ilgilidir. Büyüyen perakende zincirleri ve bu
zincirler tarafından tüketicilere sağlanan finansal kolaylıklar ve vadeli satış seçenekleri kişisel
bilgisayar satışları için önemli itici güçler arasında yer almaktadır. Ayrıca kurumsal
müşterilerin, mobil bilgi sistemlerinin faydalarını görmeleri de büyümenin diğer bir önemli
bir sebebidir 259.
2009 yılı hane halkı başına bilgisayar sahipliği oranı ABD’de %70,2, İngiltere’de
%75, Almanya’da %79, Yunanistan’da %40, İtalya’da %53, Brezilya’da %21,8 ve Türkiye’de
%29’dur. İnternet kullanım oranları da ABD’de %62, İngiltere’de %67, Almanya’da %71,
Yunanistan’da %25, İtalya’da %43, Brezilya’da %15 ve Türkiye’de %19’dur. Türkiye’de
1995 yılında çalışır durumdaki PC sayısının toplam nüfusa oranı %8 seviyesinde iken, 2010
yılında bu oran %27’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde internet kullanıcısı bireylerin toplam nüfus
içerisindeki oranı da %10’dan %37’ye yükselmiştir. Yani son 15 yıllık dönemde PC ve
internet kullanım oranları 3 kat artmıştır 260.

259

A.e., s.11.
Sermaye Piyasası Kurulu, DESPEC Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Paylarının İlk Halka Arzı
İzahnamesi, Ankara, 2010, s.21.
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Grafik 9.5.Türkiye’de İnternet Sahiplik Oranı

Kaynak: DESPEC, a.g.e., s.5.

Türkiye’de 2009 yılında, bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu
yaş grubu 16-24 yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.
Ayrıca, internet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya
hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %11,8’dir. 2010-2011 döneminde bilgisayar
kullanım oranı %7, internet kullanım oranı ise %8 artmıştır. Kırlarda oturanların bilgisayar ve
internet kullanım oranı kente göre düşük olmasına rağmen, kırlarda oturanların bilgisayar
kullanım oranı %5, internet kullanım oranı ise %9 ile aşağı yukarı paralel bir artış
göstermiştir 261. (Grafik 9.5).
TUİK’in 2014 içerisinde yayınladığı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması” sonuçlarına göre, “bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki
bireylerde sırasıyla %53,5 ve %53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde %62,7 ve %63,5 iken,
kadınlarda %44,3 ve %44,1’dir. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2013 yılında %49,9
ve %48,9’du. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 1624’tür. Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2014 yılı Nisan
ayında Türkiye genelinde internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı %60,2 oldu. Bu oran
2013 yılının aynı ayında %49,1’di. Evden internete erişimi olmayan hanelerin %42,8’i evden
internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Bunu
Seden Algür, Funda Cengiz, "Türk Tüketicilere Göre Onlıne Alışverişin Riskleri ve Yararları", Journal of
Yasar University, 22(6), 2011, s.3669; INDEX, Faaliyet Sektörü, İstanbul, 2012, s.3.
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%31,9 ile internet bağlantı ücretlerinin yüksekliği takip etti. Genişbant internet erişim
imkânına sahip hanelerin oranı %57,2 oldu. Buna göre hanelerin %37,9’u sabit genişbant
bağlantı (ADSL, kablo TV altyapısı üzerinden kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim
sağlarken, %37’si mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Darbant bağlantı ise
hanelerin %6’sında internet erişimi için kullanıldı. İnternet kullanan bireylerin internet
üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
%30,8 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %24,1’di. İnternet
üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2013 yılı Nisan ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on
iki aylık dönemde %51,9’u giyim ve spor malzemesi, %27’si ev eşyası (Mobilya, oyuncak,
beyaz eşya vb.), %26,8’i seyahat bileti, araç kiralama vb., %24,9’u elektronik araçlar (Cep
telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.), %15,9’u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil)
aldı.” 262
Grafik 9.6. Dünya Bilişim Sektörü Pazarı ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bilişim Sektörü
Analizi

Kaynak: INDEX, Faaliyet Sektörü, İstanbul, 2012, s.8.

TÜİK; “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014,” Haber Bülteni, (Çevrimiçi),
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198, 02.06.2015.
262
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Dünya BT pazarı verilerine göre %88 oran ile donanım pazarı en yüksek olan ülke
Endonezya’dır. Bunu %84’lik donanım pazarı oranı ile Çin, %70 ile Hindistan, %66 ile
Türkiye, %65 ile Rusya, %63 ile Meksika ve %59 ile Brezilya izlemektedir. Servis payı
toplam pay içerisinde en fazla olan ülke ise %23 ile Brezilya, daha sonra sırası ile %22 ile
Türkiye, %21 ile Meksika, %20 ile Rusya, %19 Hindistan, %11 Çin, %7 Endonezya
gelmektedir (Grafik 9.6).
Grafik 9.7. Dünya Bilişim Sektörü Pazarı ve Gelişmiş Ülkeler Bilişim Sektörü Analizi

Kaynak: INDEX, 2013, s.8.

Gelişmiş ülkeler bazında ise donanım pazarında %71 ile Kore, %47 ile Japonya, %37
ile Kanada, ABD, Fransa ve Almanya ve %36 ile İngiltere ön sırada pay almaktadır. Servis
bazında değerlendirildiğinde %46 ile İngiltere, %44 ile Fransa, %41 ile Kanada, %38 ile
Almanya, %36 ABD, %35 ile Japonya ve %20 ile Kore sıralanmaktadır (Grafik 9.7).
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Grafik 9.8. Bilişim Sektörü Harcamaları (2011-2017) (USD $)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.10.

Türkiye BT sektörü temelde donanım, yazılım ve BT hizmetleri (servisleri) olmak üzere
üç ana grup altında sınıflandırılmaktadır. IDC’ nin 2014 yılında yayınladığı Türkiye
sonuçlarına göre, 2011 yılında 5,1 milyar USD olan Türkiye Bilişim Teknolojileri (BT)
pazarı, 2012 yılında 5,8 milyar USD, 2013 yılında ise 6,4 milyar USD iş hacmine ulaştığı
görülmektedir. Buna göre, “Donanım” alt sektörünün, 2013 yılında BT sektöründe elde
edilen toplam gelirler içindeki payının %66,1 seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde
“Yazılım” ve “BT Hizmetleri” alt sektörlerinin, toplam pazardan aldığı payların sırasıyla
%12,2 ve %21,7 olarak hesaplanmaktadır. Bu verilerden hareketle, Türkiye BT sektörü,
yaratılan gelire göre “donanım” ağırlıklı bir yapıya sahip olarak tanımlanmaktadır 263 .
(Grafik 9.8).
Türkiye'de BT sektöründe donanım alt sektörünün ağırlığı dünya ortalamalarının
üzerindedir. Diğer taraftan, ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde BT sektörünün
yazılım ve hizmetler ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bilgi teknolojileri, iş süreçlerine
uyarlandıkları nispette ekonomide katma değer ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Böylesi bir
yapıda en az donanım sektörü kadar yazılım ve hizmetler alt sektörleri de ön plana
263

DESPEC, a.g.e. s.10.
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çıkmaktadır. Türkiye'de BT sektörünün donanım ağırlıklı yapısı, bu teknolojilerin ekonomik
verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak henüz yeterince etkin
kullanılamadığına işaret etmektedir 264.
Grafik 9.9. Alt Gruplar Bazında Türkiye Bilişim Sektörü Pazarında Büyüme Oranları
(2011-2017) (%)

Kaynak: INDEX, 2013, s.10.

IDC’ nin, Türkiye IT Harcamaları 2013 Araştırması’nda Türkiye BT pazarı
büyüklüğünün 2011-2017T yılları arasındaki dönemde yıllık ortalama bileşik %6,8 büyüme
ile 2017 yılında 7,5 milyar USD’ ye ulaşması beklenmiştir. Sektörde söz konusu bu büyüme
tahminleri yapılırken; Türkiye’nin öngörülen ekonomik büyüme hızıyla birlikte 2001 ve 2008
yıllarında yaşanan krizler nedeniyle şirketlerin erteledikleri yatırım ihtiyaçlarını artan bir
hızla hayata geçirmelerinin, kamu tarafından sürdürülen e-dönüşüm projelerinin kamunun
BT tüketimi üzerindeki artırıcı etkilerinin, eğitimde BT kullanımının artmasının, internet
kullanımının ve mobil teknolojilerin kullanımında beklenilen artış oranlarnını ve yeni
teknolojilerle birlikte artan yenileme yatırımlarındaki beklenilen artış oranlarının dikkate
alınmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Özellikle 2014 yılında tablet ürünlerinin ve
akıllı

telefonların

sektörün

büyümesine

olan

katkısı

yüksek

seviyede

olacağı

düşünülmüştür 265. (Grafik 9.9).

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Özel İhtisas Komisyonu, Bilgi Teknolojileri Raporu, Ankara, 2007, s.3.
265
INDEX, 2013, s.11.
264

218

Grafik 9.10. Bilişim Sektörü Donanım Harcamaları Büyüme Rakamları ve Büyüme
Hedefleri, 2011-2017 (USD, %)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.12.

Türkiye’de yerli donanım pazarı hem fiyat avantajı sunmakta hem de yerli üreticilerin
giderleri uluslararası firmalara oranla daha düşük düzeyde kalmaktadır 266.
Türkiye BT Sektörü içinde donanım pazarı, satış tutarları bakımından 1999-2009
yılları arasında %57-%74 arasında değişen oran ile en büyük paya sahip olan alt grup
olmuştur. 2009 yılında uygulanan 6 aylık kamunun vergi teşvik paketleri, donanım pazarının
büyümesine olumlu katkıda bulunmuştur. Donanım pazarı 2011 yılında 2010 yılına göre %6,7
büyüme kaydetmiştir. Yine donanım pazarı büyüklüğünün 2015 yılı itibari ile 6,124 milyon
USD’ye ulaşması düşünülmüştür. 267 (Grafik 9.10).
Diğer yandan bilişim teknolojilerinde ürün parkı faktörü de, bilişim sektörünün
büyümesinde önemli bir etkendir. Öncelikle Türkiye’deki mevcut bilgisayar ve yazılım
yatırım tutarlarının artması, toplam talebin büyümesine olumlu etki yapmaktadır 268.

9.3.1.2. Yazılım Hizmetleri

Yasemin Balaban, “Yerliler Geliyor”, Digital Capital Yıl: 3 Sayı: 2, Haziran 2003, s.18.
DESPEC, a.g.e. s.10.
268
Yasemin Balaban, “Bilişim Parkında Kim Daha Güçlü”, Digital Capital, Yıl: 3, Sayı: 12, Şubat 2003, s.7.
266
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Yazılımlar, donanımı kullanmak için gerekli olan ve bilgisayarın nasıl çalışacağını
gösteren programlardır. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar. 269
Yazılım sektörü sistem ve uygulama yazılımları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bordro ve
muhasebe için yazılan bilgisayar programları uygulama yazılımlarına örnek verilebilir. Sistem
yazılımları ise uygulama yazılımlarının işleyişini sağlayan programlardır 270.
Türkiye’de yazılım pazarı, sermaye yapıları zayıf küçük şirketlerin ürettiği ürünlerden
oluşmaktadır. Ayrıca yerli yazılım üretim rakamları oldukça düşüktür ve ürünler Microsoft,
Oracle gibi firmalardan sağlanmaktadır.
Grafik 9.11. Bilişim Sektörü Yazılım Harcamaları Büyüme Rakamları ve Büyüme
Hedefleri, 2011-2017 (USD, %)

Kaynak: DESPEC, a.g.e. s.16.

Yazılım alt grubunun büyüklüğü 1999 yılında 276 milyon USD’ den 2000 yılında
377,3 milyon USD’ ye yükselmiştir. Ancak 2001 krizinde, donanım sektöründe olduğu gibi,
yazılım sektörü yaklaşık %54 oranında daralma ile 172,3 milyon USD’ ye gerilemiş olup
2002 yılında 215 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise Türkiye yazılım
pazarının büyüklüğü 635 milyon USD’ ye yükselmiştir. (Grafik 9.11). 2010 yılında 696
milyon USD hacme erişen BT yazılım sektörü, 2011 yılı sonu itibari ile 656 milyon USD’ ye
269

Steve Q’Keefe, Complete Guide to Internet Publicity: Creating and Launching Successful Online
Campaigns, John Wiley & Sons., United States of America, 2002, s. 228.
270
Çoban, a.g.e. s.183.
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ulaşmıştır. IDC’ nin tahminlerine göre 2011 ve 2017 yılları arasında BT Yazılım Sektöründe
bileşik ortalama büyüme oranı %9 olarak tahmin edilmiştir. 2017 yılı sonunda BT Yazılım
Pazarının 1,098 milyar USD’ ye ulaşması beklenmiştir. “Yazılım alt grubunun toplam ciro
bakımından tüm BT pazarı içerisindeki payı, korsan kullanımın yaygın olması dolayısı ile
2010 yılı sonu itibariyle %13,3’lik bir pay ile Avrupa ve Amerika bölgesi ortalamalarına göre
çok düşük seviyede kalmıştır. Microsoft Office en çok korsan kullanımının görüldüğü
programdır. Türkiye’de yazılımların %70 seviyesindeki bir kısmı korsan yollardan
kullanılırken, Amerika’da bu oran %35 dolaylarındadır. İşletim sistemi yazılımları,
bilgisayarın içine yüklenmiş bir biçimde satın alındığı için, diğer yazılımlara oranla daha az
bir oranda korsan olarak kullanılmaktadır.” 271
Tablo 9.3. Türkiye’de BİT Pazarında Sektörlerin Tercih Profili (Harcamaların
Gruplara Dağılımı) (%)
Sektörler

Donanım

Yazılım

Hizmet

Bankacılık

41

11

49

Kamu

79

11

10

Telekomünikasyon

48

17

35

Perakende ve
Dağıtım
Üretim

44

29

27

47

22

31

Diğer

69

13

18

Kaynak: Murat Erkan, “Besleyen Sektörler”, Digital Capital, Yıl:2, Sayı: 9, Ocak 2003, s.18.

Yazılım hizmetlerinin istihdam yaratma açısından taşıdığı önem gelişmiş ülkelerde
daha fazladır. Örneğin dünya yazılım piyasasının önemli ülkelerinden biri olan ABD,
piyasanın %47’sini elinde tutmaktadır 272. (Tablo 9.3).

9.3.2. İletişim Teknolojileri
İletişim teknolojilerinin günümüzde en fazla kullanılan aracı, ses ve veri iletişimi
amacıyla kullanılan mobil telefonlardır. Ayrıca teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde bu
araçlar resim, grafik transferi amacıyla da kullanılmaktadırlar. Akıllı telefonlar ise; bilgisayar
sistemleri ve ağlar ile bağlantı kurabilen, akıllı kartlar ve benzeri araçlarla uyum sağlayabilen
özelliklere sahip araçlardır. Diğer bir iletişim teknolojisi olan telefon-cep bilgisayarı karışımı
271
272

INDEX, 2013, s.15.
Bilgi Yönetimi; (Çevrimiçi), http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=235 , 25.06.2015.
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araçlar ise akıllı telefonların özelliklerine sahiptir. Son olarak taşınabilir kişisel bilgisayarlar
da, dizüstü bilgisayarlara göre daha sınırlı özellikleri olan ancak cep bilgisayarlarına göre
daha gelişmiş olan bilgisayar sistemleridir 273.
Grafik 9.12.Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları (2006-2013)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, (Taslak), Ankara, Mayıs
2014, s.62.

Kamunun BT yatırımları yıllar itibariyle artmıştır. 2002 yılında Bilgi İletişim
Teknoloji yatırımları için ayrılan ödenek 2011 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 526 milyon TL iken,
2011 yılı için bu değer 2 milyar TL’yi geçmiştir. 2008 yılı haricinde bir önceki yıla göre
sürekli artış gösteren Kamu Bilgi İletişim Teknoloji yatırımlarında, 2002 yılından bu yana
yaklaşık 4 katlık bir artış olmuştur. Kamu BİT yatırımlarına 2013 yılında 224 proje için
yaklaşık 3,6 milyar TL yıllık ödenek ayrılmıştır. Söz konusu büyüklük, 2006 yılına göre reel
olarak yaklaşık 3 kat artışı ifade etmektedir. Son dönemdeki yatırımlar genellikle idame
yenileme, mevcut uygulamaları iyileştirme, olgunlaştırma ve yaygınlaştırmaya yöneliktir
(Grafik 9.12).

İbrahim Kırçova, Mobil Ticaret Rehberi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları Yayın No:2002/36, İstanbul, 2002,
ss. 32-34.
273
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Grafik 9.13. Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları Sektörel Dağılımı (2011)

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara,
2012, s.75.

2011 yılında Devlet tarafından yapılan Bilgi İletişim Teknolojileri yatırımlarının
sektörler arasındaki dağılımında en büyük payı sırası ile eğitim, diğer kamu hizmetleri ve
ulaştırma almaktadır (Grafik 9.13). Devlet 2011 yılında kamu bilgi iletişim teknolojilerine
toplam 210 adet proje ile yatırım yapmıştır. 2011 yılı yatırımın toplam tutarı 2,061 milyar
TL’dir (Tablo 9.4).
Tablo 9.4. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (Bin TL-2011)
Proje Tutarı

Kümülatif Harcama

Dış

Toplam

Kredi

Özkaynak

Toplam

Kredi

Özkaynak

Toplam

0

277848

0

0

51215

0

0

34380

8

6595

25214

0

0

1182

6595

0

24032

İmalat

10

15000

20821

0

0

0

0

15000

20821

Enerji

8

0

105312

0

0

52311

0

0

25098

Ulaştırma ve
Haberleşme
Turizm

24

220410

833135

0

52986

513831

0

63139

182302

1

0

882

0

0

0

0

0

882

Eğitim

28

403000

1381909

176000

0

330894

192000

0

884594

Sağlık

5

115159

171046

24910

0

37410

39999

0

51949

Diğer Kamu
Hizmetleri
Genel
Toplam
Genel
Toplam (000
USD)

119

77514

2141470

3887

0

636840

44541

0

837063

210

837678

4957637

204797

52986

1623683

283135

78139

2061121

210

538368

3186347

131626

34055

1043565

181975

50211

1324713

Sektör

Projeler

Tarım

7

Madencilik

2011 Yılı Yatırımı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara,
2012, s. 188.
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Uygulamalar

1. Bilgi toplumu ve yeni ekonomi kavramlarını ilişkilendirerek yorumlayınız.
2. Yeni ekonominin özellikleri nelerdir ve hangi dinamiklerle ne zaman gelişmeye
başladığını araştırınız.
3. Küreselleşme, yeni ekonomi ve bilgi toplumu kavramları arasındaki ilişkileri
düşününüz.
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Uygulama Soruları
1)Bilgi toplumunun oluşumuna neden olan faktörleri açıklayınız.
2)Bilişim sektöründe mallar hangi özelliktedirler? Tam rekabet piyasa türü malları ile
karşılaştırarak açıklayınız.
3)Bilişim sektörünün özelllikleri nelerdir?
4)Bilişim sektöründe işgücü piyasasının nitelikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilişim teknolojileri sektörünün dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri
irdelenmiştir. Günümüzde bilişim teknolojileri alanında çok büyük ilerlemeler söz konusudur.
Gelişmiş ülkelerde şekillenen ve küresel çapta tüm ülkeleri kısa bir zamanda etkisi altına alan
bilgi toplumundaki gelişmelerin özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından
irdelenmesi ve ekonomilerin bilgi toplumuna uyum sürecine girerek yeni stratejilere
yönelmesi ihtiyacının gün geçtikçe artış gösterdiği görülmektedir. Sosyoekonomik gelişme
sürecinde bilgi ve insan faktörü başta olmak üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerektiren
sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya çıkan bilgi toplumu; “bilgi ekonomisi”, “sanayisonrası toplum”, “bilişim toplumu”, “bilgi çağı” gibi kavramlarla da ifade edilmektedir.
Bilişim teknolojileri pazarı Türkiye’de de hızlı bir şekilde büyümektedir. E-ticaret
pazarının daha da fazla büyümesi, milli hasılaya olumlu katkıda bulunmaktadır. Sektörün yeni
iş olanakları sunmasıyla istihdama da olumlu etkisi söz konusu olmaktadır. Yine sektör mal
piyasasında aracı kurumları dışlayarak, piyasada maliyetleri düşürmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de bilgi teknolojisi
...........................................................................
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Pazarının önemli bölümü donanım üzerinedir.
b) Pazarının önemli bölümü yazılım üzerinedir.
c) Pazarının önemli bölümü Bilgi Teknolojisi Hizmetleri (Servisleri) üzerinedir.
d) Pazarında donanım ve yazılım eşit paya sahiptir.
e) Pazarında donanım ve servisler eşit paya sahiptir.
2) Bilişim sektörü tam rekabet piyasasının tüm özelliklerini göstermektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
3) İşgücü, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi, bilginin temel özelliklerindendir.
a) Doğru
b) Yanlış
4)
a)
b)
c)
d)
e)

Bilginin önemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Araştırma geliştirme faaliyetleri verimliliğin temel belirleyicisi haline gelmiştir.
Alıcı ve satıcılar arasındaki coğrafi uzaklıklar artmıştır.
Tüketici kavramı daha geniş alanı kapsamaya başlamıştır.
Bilgi araç olmaktan çıkıp önemli bir üretim alanı haline gelmiştir.
Bilgi toplumunda hammadde ve işgücü eski önemini yitirmiştir.

5) Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün piyasa yapısı için aşağıdakilerden hangisi
yanlış bir ifade değildir?
a) Dünyada yavaş gelişen bir sektördür.
b) Sektörde yenilikçilik yeteneği önemsizdir.
c) Yoğun bilimsel ve teknolojik araştırma yatırımı gerektirmez.
d) Mal ve hizmetler heterojendir.
e) Çok sayıda firma yer almaktadır.
6) Bilişim Sektörünün Değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Dinamikler
Rekabet
III
Üretim
I

a) Ulusal düzeyde
b) Global düzeyde

Bilişim Sektörü Gelişmeden
Önce Ekonomi
I
Hiyerarşik ve Bürokratik
Kitle Üretimi
II

Global düzeyde
Ulusal düzeyde

III

Organizasyon
Ölçek

Bilişim Sektörü Geliştikten
Sonra Ekonomi
II
Network Temelli
IV
IV__

Seri Üretim
Seri Üretim
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c) Ulusal düzeyde
d) Global düzeyde
e) Ulusal düzeyde

Global düzeyde
Ulusal düzeyde
Global düzeyde

Organizasyon
Organizasyon
Ölçek

Esnek Üretim
Esnek Üretim
Seri Üretim

7) Bilişim Sektörünün Değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Dinamikler
Firmalarla İlişkiler
Üretim Unsurları
I
__________
a) Ulusal düzeyde
b) Bireysel
c) Ulusal düzeyde
d) Global düzeyde
e) Bireysel

Bilişim Sektörü Gelişmeden
Önce Ekonomi
I
II

Bilişim Sektörü Geliştikten
Sonra Ekonomi
İşbirliği ve Anlaşmalar
Özellikle Bilgi (İmaj)

II
___________
Ölçek
Ölçek
Toprak ve sermaye
Emek ve sermaye
Toprak, emek, sermaye

8) İş Gücünün Sektörel Değerlendirmesiye ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Kriterler
Çalışan-Yönetim İlişkisi
İstihdamın Doğası
I
____________

a)
b)
c)
d)
e)

Muhalif
İşbirlikçi
İşbirlikçi
Muhalif
İşbirlikçi

Diğer Sektörlerin İşgücü Bilişim Sektörü İşgücü
I
II
III
Riskli ve Fırsatlar Piyasası
II
______________

III
_____________

İşbirlikçi
Muhalif
Muhalif
İşbirlikçi
Muhalif

Durağan
Dinamik
Dengeli
Dinamik
Durağan

9) İş Gücünün Sektörel Değerlendirmesiye ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri
hangi seçenek doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
Kriterler

Diğer Sektörlerin İşgücü

Bilişim Sektörü İşgücü

Uzmanlıklar

I ............. ............. Uzmanlık

Geniş Uzmanlık Alanı ve
Farklı Alanlarda Uygulama

II

III ................... İlerleme

Ağ Tipi Kariyer İlerlemesi
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I
__________

II
___________

III
_____________

a) Belirsiz işlerde

Rekabet

Dengeli

b) Belirli işlerde

Rekabet

Yatay

c) Belirli işlerde

Kariyer

Hiyerarşik

d) Belirsiz işlerde

Kariyer

Dikey ve Yatay

e) Belirli işlerde

Rekabet

Network

10) Donanım hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye’de bilgi teknolojisi pazarının %88,5’i donanım üzerinedir.
b) PC pazarının %50’sinden fazlası yerli montaj üretimidir.
c)

Bir mikroişlemci tesisinin kurulması en az 2-3 milyar $ yatırım gerektirmektedir.

d) KDV, bilgi teknolojisi pazarının gelişmesini olumsuz etkilemektedir.
e)

En çok donanım yatırımı yapan ilk on şirket holdinglerdir.

Cevaplar
1-)a 2-)b 3-)a 4-)b

5-)d

6-)c 7-)e

8-)a

9-)c 10-)e
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10. DIŞ BORÇLAR ve TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE DIŞ BORÇLARIN
GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Dış Borçlar Ve Türkiye Ekonomisi’nde Dış Borçların Gelişimi
10.1. Dış Borç Kavramı İle İlgili Genel Bilgiler
10.1.1. Dış Borç Tanımı
10.1.2. Dış Borçlanma Nedenleri
10.1.3. Dış Borçlanma Çeşitleri
10.1.4. Dış Borçların Etkileri
10.1.5. Dış Borçluluk Düzeyinin Tespit Edilmesinde Kullanılan
Oranlar
10.2. Dış Borçların Teorik Yapısı
10.2.1.Dış Borç Yükü
10.2.2. Dış Borç Massetme Kapasitesi
10.2.3. Sürdürülebilir Dış Borç Kavramı
10.3. Türkiye’de Dış Borçlar ve Gelişimi
10.3.1. 1980 Öncesi Türkiye’de Dış Borçlanma
10.3.2. 1980-2000 Yılları Arası Türkiye’de Dış Borçlanma
10.3.3. 2000’den Günümüze Türkiye’de Dış Borçlanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dış borç kavramı nedir?
2. Dış borçların teorik yapısı nasıldır?
3. Dış borçların etkileri nelerdir?
4. Türkiye’de dış borçların tarihi gelişim süreci nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Dış Borç Kavramı ile İlgili Dış borç kavramını ayrıntılı Dış borç ile ilgili kavramları
bir şekilde kavrayabilmek.
ayrıntılı bir şekilde anlamak
Genel Bilgiler
ve açıklamak
Konu

Dış
Borçların
Yapısı

Kazanım

Teorik Dış borçların teorik yapısını Dış borçların teorik yapısını
açıklayabilmek
kavramak

Türkiye’de Dış Borçlar ve Türkiye’de dış borçlar ve dış Türkiye’de dış borçların
borcun gelişimini ortaya tarihsel gelişimini incelemek
Gelişimi
koyabilmek
ve günümüzdeki dış borçları
değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar
•

Dış Borç

•

Dış Borçların Etkileri

•

Türkiye Dış Borçları

•

Türkiye’deki Dış Borçların Gelişimi
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Giriş
Bu bölümde; öncelikle fon fazlası bulunan ekonomilerden, fon açığı bulunan
ekonomilere yönelik akımlarla oluşan ve borç alan ülkenin kendi para birimi dışında yapılan
borçlanma olarak tanımlanabilen dış borç kavramıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Daha
sonra; dış borçlanma nedenleri, dış borç çeşitleri, dış borçların etkileri, dış borçluluk
düzeyinin belirlenmesinde kullanılan oranlar açıklanmıştır. Dış borçların teorik yapısına
değinilerek, Türkiye’deki dış borçların özellikleri, borçlanma ihtiyacı, Türkiye’de dış
borçların tarihi gelişimi, 1980 öncesi, 1980-2000’li yıllar ve 2000’li yıllardan günümüze
kadarki borç göstergeleri kapsamında incelenmiştir.
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10.1. Dış Borç Kavramı İle İlgili Genel Bilgiler
Dış borç kavramı, dış borçlanma nedenleri, dış borçlanmanın alacaklı ve borçlular
açısından çeşitlendirilmesi, dış borçların ülke ekonomisine etkileri ve dış borç düzeyinin
belirlenmesinde kullanılan oranların anlatılması üzerine, dış borçların teorik çerçevesi
belirlenmeye çalışılarak, Türkiye ekonomisinde dış borçların yeri ve 1980’li yıllardan itibaren
gelişimi incelenecektir.

10.1.1. Dış Borç Tanımı
Ülkelerin sermaye ihtiyaçlarını kendi iç kaynaklarından sağlayamamaları durumunda
dış kaynağa ihtiyaç duydukları görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin
kalkınmaları için gerekli olan sermayeyi iç tasarruflarından sağlanamaması bu ülkeleri dış
borçla finansmana yönlendirmektedir. 274 Çeşitli dış borç tanımlaması yapmak mümkündür.
Dış borçlanma, bir devletin yabancı ülke ya da uluslararası kuruluşlardan sağladığı dış
ekonomik ilişkilere sebep olan sermaye akımları olarak tanımlanabilmektedir. 275
Dış borçların, uluslararası boyutta standart hale getirilmesi amacıyla uluslararası
kuruluşlar tarafından (BIS, IMF, OECD, IBRD) 1984 yılında ortak bir çalışma grubu
kurulmuştur. Bu çalışma grubu 1988 yılında dış borç tanımını şu şekilde yapmıştır: “O ülkede
yerleşiklerin, yerleşik olmayan kişilerden sözleşmeye bağlı olarak sağladıkları ve söz konusu
kişilere, geri ödenmemiş tutarlar üzerinden yapmak zorunda oldukları anapara ve/veya faiz
ödemelerinin toplamı” olarak tanımlanmıştır. 276
Bir başka tanımlamaya göre, bir ülkenin belirli bir zaman dilimi içindeki gayri safi dış
borçları, o ülkede yerleşik olmayan kişilerden bir sözleşmeye dayanarak sağlanmış olan kısa,
orta ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamıdır. 277
Dış borç analizinin yapılabilmesi için, ülke içinde ve ülkeler arasında, birbirleriyle
uyumlu data setinin olmasına ihtiyaç vardır. Data setlerinin uyumlu olması, dış borçların
analitik verimliliğini ve diğer ülkeler ile makroekonomik data serilerinin ilişkisindeki

Gülden Ülgen, “Dış Borçlanmanın Analizi ve Türkiye’de Dış Borç Sorunu,” Türkiye Ekonomisi,
Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Editör: Ahmet Ay, Çizgi Kitabevi Yayınları:181, Kaynak
Kitapları:25, Konya, Şubat 2007, s. 269.
275
Memduh Yaşa, Devlet Borçları, Sermet Matbaası, İstanbul, 1971, ss. 66-67.
276
J. Mark Ellyne and Hans Finch, “Issues in The Measurement of External Debt,” Finance and Development,
Vol. 27, No:1, 1990, p. 15.
277
Harun Bal, Uluslararası Finansman, Dış Borç Yönetimi ve Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul,
2001, s. 14.
274
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güvenirliği artırması bakımından önem taşımaktadır. Bu amaçla IMF, dış borçlara yönelik bir
Kılavuz hazırlamıştır. Buna göre dış borç; herhangi bir tarih itibari ile kullanımı
gerçekleştirilmiş olan ve bir ekonominin yerleşiklerinin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu,
ileri bir tarihteki anapara ve faiz ödemeleri yapılmasını gerektiren cari, şartlı olmayan
yükümlülüklerin bakiyesi olarak tanımlanmıştır. Şartlı yükümlülüklerin dış borç stokuna dâhil
edilmeme sebebi, finansal bir işlemin gerçekleşmesinden bir veya daha çok sayıda şartın
yerine getirilmesine bağlı olduğu düzenlemeler olmasıdır. 278
Dış borçlara ilişkin genel bazı tanımları da aşağıdaki gibi belirtmekte fayda vardır. 279
 Bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölge ekonomi olarak ifade edilirken, bir
ekonomide bir yıldan fazla süre ile devamlı ve düzenli olarak ikamet eden, o ekonomi
içerisinde faaliyette olan kurum ve kişiler ise yerleşikler olarak tanımlanmaktadır.
 Dış borçların vadesi kısa ve uzun vadeli olabilir. Bu anlamda orijinal vadesi 1 yıla
kadar olan krediler kısa vadeli, 1 yıldan daha uzun olan krediler ise uzun vadeli
borçlar olarak sınıflandırılmaktadır.
 Dış borçlanma ile ilgili sözleşmelerde faizler belirlenirken, sabit ve değişken faize
göre anlaşma yapılabilir. Kredi sözleşmesinde belirtildiği şekilde kredi vadesi boyunca
değişmeyen faiz oranı sabit faizli olarak tanımlanırken, sözleşmede belirtilen
değişken bir referans göstergeye bağlı olarak kredi vadesi süresince artıp azalabilen
faiz oranı ise değişken faiz oranı olarak ifade edilmektedir.
Dış borçlanma tanımlarının ardından, iç borçlanma ile dış borçlanma kavramlarının
ayrımını yapmak gerekirse; iç borçlanma hükümetin ülke sınırları içindeki kişi ve kurumlara
ulusal para cinsinden borçlanmasıdır. İç borçlanmanın ekonomik niteliği, satın alma gücünün
özel ve kamu kesimleri arasında el değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. İç borçlanmada
ülkenin kullanabileceği kaynaklara ek bir kaynak bulunmamaktadır. Dış borçlanmada ise,
ekonomideki mevcut kaynaklara ek bir kaynak sağlanırken, döviz cinsinden yeni ödeme
imkânları sağlanmaktadır. Bu şekilde kaynak desteği ile kalkınma çabalarının başarıya
ulaşmasında katkıda bulunabilir. Döviz sıkıntısı çeken ülkeler, sorunun çözümüne yardımcı
olmak amacıyla dış borçlanmaya başvurabilirler. 280

278

IMF; External Debt Statistics, Guide for Compilers and Users, 2003, Part 1, (Çevrimiçi),
http://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/file2.pdf, 20.04.2015.
279 T.C. Merkez Bankası; Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar,
İstatistik
Genel
Müdürlüğü
Ödemeler
Dengesi
Müdürlüğü
(Çevrimiçi),
http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/kredi/tanimlar.pdf. 28.06.2015.
280 Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, Gözden Geçirilmiş 7. Baskı,
İstanbul, 2002, ss. 142-146.
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10.1.2. Dış Borçlanma Nedenleri
Ülkelerin özellikle kamu harcamalarının finansmanı olarak vergilerden, emisyondan
ve dış borçlanmadan faydalandığı bilinmektedir. Emisyon olanağı bulunmayan ekonomiler
için finansman kaynağı olarak sadece vergiler ve borçlanma yöntemleri kullanılmaktadır.
Genellikle de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde finansman sıkıntısının çözümünde,
vergi oranlarının arttırılması yerine daha ziyade borçlanma olanağı kullanılmaktadır. 281
Genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, devletin dış borçlanmaya
gereksinim duymasının sebepleri aşağıdaki gibi maddeler halinde özetlenebilir. 282
 Kaynak ve tasarruf açığı (yetersiz iç tasarruflar)
 Dış ticaret ve ödemeler dengesi açığı,
 Yıllarca artış gösteren bütçe açıkları,
 Artan savunma harcamalarının finansmanının sağlanması,
 Ekonomik kalkınma sürecinin başlatılması ve sürdürülmesinde etkili olan büyük
ölçekli yatırımların finansmanının sağlanması,
 Ekonomide dengeyi sağlayıcı ve koruyucu etkilerin sağlanması,
 Hammadde, ara ve yatırım malları ithalatı için gerekli olan döviz ihtiyacının
yaratılması,
 Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kendi çıkarları
doğrultusunda borçlandırmaları,
 Tasarrufların belirli yatırımlara kanalize edilmesinin amaçlanması,
 Vadesi gelen borçların ödenebilmesi,
 Doğal afet, kriz dönemleri gibi olağanüstü durumlardan kaynaklanan harcamaların
bütçe olanakları ile karşılanamaması durumunda,
 Devletin yerli paranın değerini koruyabilmek için rezerv ihtiyacı içinde olması
durumunda, dış borçlanmaya gerek duyulmaktadır.

Yukarıda bahsedilen dış borçlanma nedenlerinin önemli kısmı ekonomik nedenler
olmanın yanında, etkileri bakımından sosyal problemlere bağlantılı olmaktadır. Diğer yandan,
dış borçların dış politikayla olan ilişkisi, özellikle resmi krediler bakımından öne çıkmaktadır.
Murat Şeker, “Dış Borçlanmaya Teorik Bir Bakış ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Etkileri”, Sosyoekonomi,
Ocak-Haziran 2006:1, 2006, ss. 80-81.
282
İclal Çöğürcü ve Orhan Çoban, “Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2009)”,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (21), 2011, s. 135.
281
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Dış kredi kullananlar açısından daha çok ekonomik sebeplere dayanan uluslararası finansman
ve krediler, kredi verenler açısından bakıldığında bazen politik ve stratejik amaçlara hizmet
edebilmektedir. Bu bakımdan dış borçlardaki politik unsur diğer bütün ekonomik
aktivitelerden daha belirgin olabilmektedir. 283

10.1.3. Dış Borçlanma Çeşitleri
Dış borçların çeşitlerinin ayrılması, Dünya Bankası’nın kullandığı standart tasnife
uygun olarak vadelerine, borçlulara ve alacaklılara göre yapılabilmektedir. Bu ayırımı
aşağıdaki gibi yapabiliriz; 284
 “Dış borcun vadesi, kredinin anlaşma tarihi ile son anapara geri ödemesinin yapıldığı
tarih arasındaki süredir. Bu süre bir yıla eşit ya da daha az ise kısa vadeli bir krediden,
bir ile beş yıl arasında ise orta vadeli bir krediden, beş yıldan fazla ise uzun vadeli bir
krediden bahsetmek mümkündür.
 Borçlulara göre dış borçlar, özel garantisiz borçlar, kamu borçları ve kamu garantili
borçlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Kamu kuruluşunun borçlu olduğu ve
Hazine’nin garantör olduğu durumda Hazine gizli bir yükümlülüğe tabi olmaktadır.

 Alacaklılara göre borç ayrımında ise resmi kaynaklı borçlar ve özel kaynaklı borçlar
ayrımı görülmektedir. Resmi kaynaklı borçlar çok yanlı ve iki taraflı olabilmekte, özel
kaynaklı borçlar ise ticari bankalardan sağlanan borçlar, tahvil ihraçları ve diğer
borçlar şeklinde ayrıma tabi tutulabilmektedir.”

10.1.4. Dış Borçların Etkileri
Dış borçların ekonomi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. Dış borçların
etkileri, ekonominin içinde bulunduğu şartlara ve dış borçların hangi şartlar altında alındığına
göre de değişme göstermektedir. Bu anlamda dış borçların etkileri iki grupta
incelenebilmektedir.
Birinci grupta dış borçların ekonomi üzerindeki doğrudan etkileri gözlemlenebilir. Bunlar; 285
Müslim Sarı, “Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları,” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2004, s. 6.
284
Sarı, a.g.e., s. 5.
283
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 Faktör dengesine ve faktör- fiyatlarına etkileri,
 Çoğaltan etkisi,
 Dış ticaret hadlerine etkisi,
 Dış ticaret hadlerine yaptığı etki sebebiyle dış ticaretten elde edilen kazançlara etkisi.
İkinci grupta dış borçların dolaylı etkileri yer almaktadır. Bunlar;
 Ekonomik büyüme etkisi,
 Sosyal sermaye teşekkülü etkisi,
 Üretim imkânlarının artmasına etkisi olarak özetlenebilmektedir.
Dış kaynak ile ekonomide beklenen olumlu gelişmelerin olabilmesi için, dış
borçlanmadan elde edilen gelirin ülke kalkınması için gerekli ve verimli yatırımlarda
kullanılması gerekmektedir. Diğer yandan, dış borç kullanma koşulları sonucu ana para ve
faiz geri ödemelerinde sıkıntı yaşanması, dış borç alan gelişmekte olan ülkelerin uluslararası
baskın güçler tarafından kolayca kontrol edilebilmesine sebep olmaktadır. Ekonomik büyüme
ve kalkınma açısından faydalı görünen dış borcun ciddi maliyetlerinin olduğu da
unutulmamalıdır. 286
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin geri ödeyebilme güçlerine göre belli bir düzeye
kadar dış borçla üretime yönelik yatırımlarda bulunarak ekonomiye katkı sağlamaları dış
borcun olumlu tarafını gösterirken, borçluluk seviyesinin belli bir sınırın üzerinde
gerçekleşmesi halinde ekonomik büyüme üzerinde negatif etki yaparak büyümeyi
yavaşlatabilmesi de dış borcun olumsuz yanını göstermektedir. 287

10.1.5. Dış Borçluluk Düzeyinin Tespit Edilmesinde Kullanılan
Oranlar
Dış

borçlanma

düzeyinin

tespit

edilip,

söz

konusu

ülkenin

ekonomik

değerlendirilmesinin yapılabilmesi ve borçluluk düzeyinin analizi için dış borçluluk
oranlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişte yaşanan krizlerden biri olan Asya Krizi’nde kısa
vadeli dış borçların ve sermaye hareketlerinin payının büyük olduğu görülmektedir. Bunun
Sarı, a.g.e., s. 14.
Gülden Ülgen, Dış Borçlanmanın Analizi ve Türkiye’de Dış Borç Sorunu, ss.269-270.
287
Ae., s.270.
285
286
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sebebi, ülkelerin yüksek dış borç miktarları kısa vadede yoğunlaştığı zaman, ülkenin dış
kırılganlığının artması ve ülkenin dış şoklara açık hale gelmesidir. Krizlerin tespitinde öncü
gösterge olarak da ülkelerin borç miktarı ile birlikte özellikle kısa vadeli dış borçlarda önemli
bir paya sahip olmaktadır. 288 Dış borçluluk oranlarının öneminden bahsettikten sonra,
aşağıdaki gibi oranları sıralayabiliriz. 289
 Toplam Dış Borç / GMSH Oranı: Bir ülkenin kredibilitesinin ölçülmesinde
kullanılan bir göstergedir. Borç yükü ve risk analizlerinde de genel bir ölçüt olarak
kullanılmaktadır. Dış borçlar, GSMH’ dan daha hızlı artıyorsa, oran yükselir ve
dolayısıyla borç yükü artış gösterir.
 Toplam Döviz Gelirleri / Toplam Dış Borçlar Oranı: Toplam döviz gelirleri ile
toplam borç stoklarının ne kadarının karşılanabildiğinin bir göstergesi olarak
kullanılmaktadır. Oranın büyük olması, döviz gelirleri ile dış borçların daha kolay
ödenebildiğinin göstergesidir.
 İhracat / Toplam Dış Borç Oranı: Bu oran, dış borç ödeme kapasitesini
göstermektedir. Bu oranın yükselmesi, borç alan ülkeler açısından olumlu bir
gelişmedir.
 Uluslararası Rezervler / Toplam Dış Borçlar Oranı: Ülkenin elindeki rezervler ile
toplam dış borçlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Uluslararası rezervlerin toplam
dış borçları karşılama oranı olması sebebiyle, orandaki artış ekonomi açısından olumlu
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
 Dış Borç Servisi / Toplam Döviz Gelirleri Oranı: Bu oran, ülkedeki toplam döviz
gelirlerinin ne kadarının dış borç anapara ve faiz ödemelerine karşılık olarak
harcandığını göstermektedir. Bu oranın yüksek gerçekleşmesi, dış ödeme güçlükleri
olduğuna dair sinyal niteliğindedir. Döviz gelirleri kapsamına, ihracat, turizm, işçi ve
diğer döviz gelirleri dahil olmaktadır.

10.2. Dış Borçların Teorik Yapısı
Ülkelerin ödeme güçleri dâhilinde borç kullanarak, aldıkları borçları üretime yönelik
yatırımlar için kullanmaları halinde ekonomik büyümeye katkı sağlarken, borçlanma düzeyi
belli bir seviyenin üzerine çıktığında ekonomik büyüme üzerinde negatif etki yaparak
ekonomik büyümeyi yavaşlatabilmektedir. Bu anlamda sermayenin üretim sürecindeki rolü
288
289

Sarı, a.g.e, s. 8.
Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, s. 166.
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oldukça önemlidir. Gelişmekte olan ülkelere ilişkin yapılan değerlendirmelerde temel sorunun
yetersiz sermaye stokları olduğu görülmüştür. Hang Singer ve Rager Nurkse bu varsayımı öne
sürmüşler ve Nurkse, bu ülkeler için tehlikeli sayılabilecek açlık çemberinin kırılmasının
ancak tasarrufların artırılması ile olabileceğini savunmuştur. Başlangıç aşamasında ise
ülkelerdeki tasarruf düzeyinin artırılabilmesi için dış borca başvurulması önerilmektedir. 290
Nurkse’ın deyimi ile, gelişmekte olan ülkeler “kısır döngü” içinde bulunurlar. Milli
gelirin yetersizliği sonucu tasarruflar düşük olduğu için, yatırımlar da artırılamamakta ve
sonucunda ekonomik verimlilik düşük kalmaktadır. Klasik analizlere göre, dış krediler
kalkınmakta olan ülkelerde kaynak boşluklarını gidermeye yardımcı olmakta ve kalkınma
sürecinde Rostow’un üzerinde durduğu kalkış aşamasına (take-off) ve oradan da kendi
kendini destekleyen büyümeye ulaşılmasını sağlamaktadır. Dış borçlanmalar, toplam yurtiçi
tasarruflara katkı niteliğinde olup, iç tasarrufların elverdiğinden daha fazla yatırım yapma
imkânı tanırlar. Bu şekilde artan milli gelir tasarruf oranını yükselterek, bir süre sonra ülke dış
yardıma ihtiyaç duymadan kendi kaynakları ile büyümesini sürdürebilir hale gelecektir. 291

10.2.1.Dış Borç Yükü
Dış Borç Yükü; Yıllık borç servisinin, normal dış ödeme araçlarının yıllık gelirine
oranı olarak tanımlanmaktadır. Dış borç yükü oranında artış olması genellikle dış ödeme
güçlüklerinin arttığını yansıtmaktadır. Diğer bir deyişle, dış borç yükü ödeme güçlüklerinin
göstergesi olarak da değerlendirilmektedir. 292
Dış borç yükü, iç borçların tersine, milli gelir seviyesinde bir azalış olarak meydana
gelmektedir. Dış borçlarda ana para ve faizin geri ödemeleri genelde dövizle yapıldığı için,
ekonomiden dışarıya net bir satın alma gücü transferi gerçekleşmektedir. Bu şekilde, dış
borçların itfası sırasında ekonomi üzerine net bir yük eklenmektedir. 293
Az gelişmiş ülkelerin, dış borç yükünün ileride artması açısından, dış borçlanmaya
giderken bazı şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunlardan faiz oranı, ödemesiz dönemin
uzunluğu ve borcun vadesi birinci derecede öneme sahiptir. Az gelişmiş ülkelerin borç

Ülgen, Dış Borçlanmanın Analizi ve Türkiye’de Dış Borç Sorunu, ss. 270-271.
Seyidoğlu, a.g.e., s. 755.
292
Ülgen, Dış Borçlanmanın Analizi ve Türkiye’de Dış Borç Sorunu, s. 271.
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yükünün azalmasının, bu ülkelerin ihracat gelirleri ve sanayi malları üretiminin artmasına
bağlı olduğu açıktır. 294

10.2.2. Dış Borç Massetme Kapasitesi
Ülkelerin, dış kaynak kullanımı, ekonominin, yatırımları “massetme kapasitesi” ile
sınırlı olmalıdır. Bu durumda, reel üretimi arttırdığı sürece dış borçlanma tercih edilebilir
olmaktadır çünkü ülke ekonomisine sağlanan dış kaynak etkin bir şekilde kullanılıyor
demektir. Ancak dış borçlanma ile finanse edilen yatırım artışlarının azalan verimlere tabi
olduğu unutulmamalıdır. Diğer bir anlatımla, her yeni yatırımın üretim hacmine sağladığı
katkı giderek azalmaktadır. Belli bir noktada, üretim artışının reel değeri, dış borcu ödemek
için gereken anapara ve faiz toplamının bile altına düşebilir. Bu şekilde sınırın ötesinde
borçlanmayı devam ettirmek ekonomik açıdan net bir kayıp doğuracaktır. 295
Az gelişmiş ülkelerde özellikle kısa dönemlerde, sermayenin marjinal verimliliği hızla
düştüğü için dış yardımı massetme kapasitesi çok sınırlı olmaktadır. Uzun dönemde ise,
massetme kapasitesi daha yüksek olmaktadır. Orta ve uzun dönemde, altyapı yatırımları
tamamlanıp, işgücünü eğitici programlar uygulanabildiği için, kısa dönemdeki verimliliği
azaltıcı kısıtlamalar bir ölçüde yumuşatılmaktadır. 296

10.2.3. Sürdürülebilir Dış Borç Kavramı
Borçlanma, büyüme ve geri ödeme çevrimi potansiyel olarak ülke ekonomisine faydalı
olduğu kabul edildiğinde, ülkenin borçlanması ile elde edilecek fon miktarı için bir sınır var
mıdır sorusunun cevabı, sürdürülebilir dış borç kavramı ile açıklanabilmektedir. 297
Dış borçların sürdürülebilirliği, borçlanmadan elde edilen kaynaklarla hükümet
gelirlerinin gelecekteki borç servisini karşılayabilecek şekilde arttırılması ile olanaklıdır.
Mali dengesizlik karşısında para otoriteleri, belirli bir maliyete katlanarak yeni kaynak
arayışında bulunurlar. Yeni kaynakların maliyeti, fon arz edenlerin talebine göre belirlenen
faiz oranıdır. Borç alma sürecinin sürdürülebilirliği, borç olarak alınan kaynakların ekonomi
içerisinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Sağlanan dış

Sarı, a.g.e., s. 11.
Seyidoğlu, a.g.e, s. 757.
296
A.e.
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borçların verimli kullanılması halinde borç servisi yeni borçlanmaya ihtiyaç duyulmadan
karşılanabilir olacaktır. 298
Uluslararası finans çevrelerinin temsilcisi IMF’ye göre, hangi sürdürülebilirlik
göstergesinin kullanıldığından bağımsız olarak, borcun sürdürülebilir olmasının üç temel
belirleyicisi vardır. Bunlar;

299

 Mevcut borç stoku ve bunun geri ödeme koşulları,
 Ülkenin iç ve dış borç ödeme kapasitesi, gelirin büyüme hızı, ihracat gelirleri, kamu
gelirleri,
 Yeni dış finansmanın artış hızı, bunun kredi ve bağışlar olarak bileşimi ve kredi
koşulları. Ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığı ve bu şoklara maruz kalma riski ayrı
bir etmen olmasa bile borç ödeme kapasitesini etkilemesi bakımından önemli etkilere
sahip olacağını söylemek mümkündür.
Sürdürülebilirlik için gerekli koşulları belirtikten sonra, marjinal dış borca ödenen
reel faiz oranının, söz konusu dış borcun ulusal gelir üzerindeki genişletici etkisini aştığı
zaman ülkenin sürdürülebilir borçlanma politikasının sınırına ulaştığını belirtmek de fayda
vardır. Bu durum diğer bir anlatımla, ülkenin dış borçlarını ödeme gücü sorununu
göstermektedir. Dış borç miktarı borçlu ülkenin gelir akımlarının iskonto edilmiş bugünkü
değerini aştığı zaman ülke ödeme gücü sıkıntısı ile karşılaşmış demektir. Ülkelerin dış
borçlarını ödeme güçlerini belirlemek açısından ihracat gelirleri önemli bir gösterge
niteliğindedir. Ekonomideki ödeme gücünün temel ölçüleri; ihracat, büyüme oranı ve faiz
oranı seviyeleridir. Ekonomideki büyüme oranı, reel faiz oranını aştığı zaman bugünkü değer
ile ülkenin ödeme sıkıntısı içinde olmadığı anlaşılmaktadır. 300

10.3. Türkiye’de Dış Borçlar Ve Gelişimi
Türkiye ekonomisinde dış borçların gelişimi üç döneme ayrılarak incelenmiştir. 1980
öncesi Türkiye’de dış borçlanma, 1980-2000 yılları arası ve 2000’li yıllardan sonraki
borçlanma durumu incelemeye konu olmuştur.

Gülden Ülgen, “Türkiye’de Dış Borcun Sürdürülebilirliği”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XX, Sayı 1, 2005, s. 19.
299
Tülay Arın, “Sürdürülebilir Borçluluk: Düşük Gelirli Ülkeler, Orta Gelirli Ülkeler ve Türkiye,” Gülten
Kazgan’a Armağan Türkiye Ekonomisi, 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2004, s. 131.
300
Ülgen, Türkiye’de Dış Borcun Sürdürülebilirliği, s.20.
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10.3.1. 1980 Öncesi Türkiye’de Dış Borçlanma
Türkiye Cumhuriyeti’nin borçlanma sürecine bakıldığında, 1933 yılına kadar hiç iç
borçlanmaya gitmediği, bununla beraber, 1928-1933 yılları arasında Anadolu Demiryolu,
Mersin-Tarsus-Adana hattı, Haydarpaşa Limanı ve bunlar gibi tesislerin millileştirilmesi için
dış kaynaklı borç alındığı görülmektedir. 1930 yılında da “İktisadi cihazlaşma” amacıyla
ABD’den 10 milyon dolar borç alınmıştır. 301
1923 ve 1949 yılları arası, genelde Türkiye’nin yurtiçi kaynaklarını kullanarak
ekonomik büyüme gayretlerine giriştiği bir dönem olarak görülmektedir. 1947 yılına kadar
cari işlemler dengesinin çoğu zaman fazla vermesiyle, millileştirilmeden doğan borçlar ve
Osmanlı Devleti’nin borçları düzenli bir şekilde ödenmiştir. 1927-1949 yılları arasında 581
milyon dolar dış borç alınmıştır. 302 1950’ye kadar iç ve dış borçlanmada sapmaların olduğunu
belirtmek mümkün değildir. Bu dönemde 1946 yılındaki devalüasyon ile dış borçlarda yüksek
bir artış ve 1949 yılında İngiliz hükümetinin sterlini devalüasyona tabi tutması sonucu dış
borçlarda 203,6 milyon dolarlık bir azalış olmuştur. 303
İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla alınan borçların %59,1’i daha çok askeri amaçlı
olmuş, %27,7’lik kısmı ile de sosyal sabit sermaye yatırımları yapılmıştır. 304 II. Dünya Savaşı
sırasında yükselen enflasyonu dizginlemek için 1946-1951 yılları arası izlenen fiyat istikrar
programı 1950-1960 yılları arasında askıya alınmış ve 1951 yılından itibaren fiyatlar
yükselmeye başlamıştır. 305
Türkiye’de ilk ciddi dış borç erteleme anlaşması 1958 İstikrar Kararları ile yapılmıştır.
1950’lilerin başındaki kısa süreli bir liberasyon denemesinden sonra giderek ağırlaşan dış
ödeme açıkları, dış borçlanmayı zorunlu hale getirmiştir. 306
1950 yılında toplam bütçe açığı 156 milyon TL olurken, 1960 yılında 1298 milyon
TL’ye yükselmiştir Bütçe açıklarının çoğu açık finansman yolu ile karşılanarak enflasyon
daha da hızlandırılmıştır. Bu dönemde dış borçlar hızla artış gösterirken, dış kredinin temin
edilmesi zorlaşmış, Merkez Bankasının döviz rezervleri azalmış ve ulusal yabancı paralar
Ahmet Özen ve Özay Özpençe, “ Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Borçlanma
Politikaları ve Sonuçları”, Mevzuat Dergisi, Yıl:9, Sayı:100, Nisan 2006, Çevrimiçi://www. mevzuat dergisi.
com/2006/04a/03.html, 20.06.2010.
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Sarı, a.g.e, s. 22.
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Özen ve Özpençe, a.g.e.
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Sarı, a.g.e, s. 22.
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Mevlüt Karabıçak, “ Ekonomik İstikrarsızlığın Tarihsel Gelişim Süreci”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C. 5, S.2, 2000, ss. 53-54.
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Seyidoğlu, a.g.e. s. 773.
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karşısında değer kaybına uğramış ve başlangıçta çok yüksek seviyede bulunan yatırımlar
daralmış, sonuçta oluşan ekonomik kriz ülkeyi 27 Mayıs askeri müdahalesine taşımıştır. 307
Cumhuriyet Dönemindeki dış borca dayalı kalkınma stratejileri daha çok 1950-1960
arasındaki dönemde başlamıştır. Çok partili döneme geçişi de simgeleyen bu dönemde
Türkiye’nin dış borcu 277 milyon $’dan 1138 milyon $’a yükselmiş ve toplam dış borç
miktarında 4 kattan fazla bir artış meydana gelmiştir. 308 1950-1960 dönemi, iç borçlanmaya
gidilmesinin sebebi, bütçe açıklarının kapatılması iken, dış borçlanma sebepleri ise dış ticaret
açıklarının kapatılması ve bazı projelerin finansmanın amaçlanmasıdır. 309
1960’lı ve 1970’li yıllar Türkiye ekonomisinin gelişim dinamikleri açısından
literatürde yaygın bir şekilde planlı dönem tecrübesi olarak değerlendirilmektedir. Bu
dönemin iktisadi politikaları, 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren döviz darboğazı sebebi
ile başlatılan korumacılığa tepki olarak, ithal ikamesi amacıyla korumacılık anlayışı
benimsenmiştir. Bu politikaların yürütülmesindeki amaç, ülke içinde yaşanan döviz
darboğazlarını aşmak, ödemeler bilançosu açıklarını kontrol etmek olduğu için, politikaların
uygulaması ithalatın kotalar, gümrükler aracılığıyla doğrudan sınırlandırılması şeklinde
olmuştur. 310 I. Beş Yıllık Kalkınma Planı sanayileşme konusunda öngörülen hedefleri büyük
ölçüde başarılı olduğu halde, planın temel hedeflerinden birisi olan dışa bağımlılığın
azaltılması konusunda yeterince başarılı olduğu söylenememektedir. II. Beş Yıllık Kalkınma
Planında kredi politikalarına ağırlık verileceği vurgulanarak, kredilerin öncelikli sektörlere
yöneltilmesi üzerinde durulmuştur. Sanayiinin ihracat içindeki payı da artarak bu dönemde %
18’den % 25’e yükselmiştir. Bu dönemde oluşan iç tasarruf ve ihracat gelirlerinin yetersiz
oluşu, dış borçlanmayı kalkınma politikalarının ayrılmaz bir parçası hale getirmiştir. 311 19601970 dönemi için özetle, planlı kalkınma döneminin başlaması sebebiyle dış kredi ihtiyacının
sürekli arttığı, IMF ile bu dönem içinde kredi anlaşmaları yapıldığı ve IMF denetiminin
Türkiye ekonomisi içinde süreklilik kazandığı söylenebilir. 1961 yılından 1970 yılına kadar
her yıl, IMF ile stand-by anlaşması gerçekleştirilmiş ve yapılan anlaşmalar genelde bir yıllık
süre bitmeden sona ermiştir. 312

Karabıçak, a.g.e, s. 53-54.
A.e., s. 53.
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Özen ve Özpençe, a.g.e,
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Ülgen, a.g.e., s. 290.
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Karabıçak, a.g.e, s. 54.
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Erdal Tanas Karagöl, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar”, SETA: Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfı, Sayı:26, Ağustos 2010, (Çevrimiçi), http://file.setav.org/Files/Pdf/gecmisten-gunumuzeturkiyede-dis-borclar.pdf. 10.04.2015, s. 5.
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Kalkınma

planları

ile

1980’lere

kadar

gerçekleşen

gelişmeler,

programda

öngörülenleri ve ekonomik sonuçları açısından beklenilen şekilde sonuçlanmamıştır. 1971
yılında Bretton Woods sisteminin çökmesi ile belirtileri görülen ve 1973 yılında petrol
fiyatlarına yapılan büyük zamla ortaya çıkan kriz birçok olayın da başlangıcı olmuştur. 1979
yılından itibaren, yükselen dünya reel faiz hadlerine aleyhe dönen dış ticaret hadleri de
eklendiğinde, dış borçların faizlerini düzenli ödeyememekten doğan borç krizleri ile
sarsılmaya başlamıştır. 313
Petrol ithalatında bulunan diğer ülkeler gibi, Türkiye’de bu petrol krizinden olumsuz
bir şekilde etkilenmiş, dış ticaret açığı sebebiyle uluslararası para piyasalarından ciddi
miktarlarda borçlanma sürecine girmiştir. 314 Petrol krizinin ilk etkileri, işçi dövizi girişleri
sayesinde yüksek düzeyde bulunan dış rezervlerden karşılanmıştır. Eldeki rezervlerin kısa
süre içerisinde tükenmesi ile birlikte uluslararası kuruluşlardan borçlanma yoluna gidilmiştir.
Uluslararası mali kuruluşların da yardımları kesilince Türkiye, uluslararası özel sermaye
piyasalarına yönelmek zorunda kalmıştır. Finansman için bulunan kaynak kısa süreli
Eurodolar krediler olmuştur. Eurodolar krediler “dövize çevrilebilir mevduat hesabı” kanalı
ile ülkeye gelmiştir. Bu şekilde geri ödeme süresi kısa ve faiz oranları yüksek dış borçlar
neticesinde Türkiye, 1977 yılının ortalarında Cumhuriyet tarihinin en önemli dış ödeme
kriziyle karşı karşıya kalmıştır. 315
Özetlemek gerekirse, Türkiye’de 1970-1980 yılları arasında dış borç temin etme
çabalarının yanı sıra, geri ödenemeyen borçların ertelenmesi için çaba harcanmıştır. Borç
yönetiminde meydana gelen bu zorluklar ve ülke kredi notunda kötüleşmeler meydana gelmesi
sebebiyle toplamda on beş borç ötelemesinin altısı 1978-1982 yılları arasında
gerçekleşmiştir. 316 Birinci ve ikinci petrol krizleri ve Kıbrıs ambargosu sebebiyle ertelenen
dış borçların getirdiği problemlerden dolayı 1970’li yıllarda IMF ile yapılan stand-by
anlaşmaları kötü performans ve diğer sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. 1970’ten 1978’e
kadar IMF’ye sekiz yıllık bir ara veren ve bu süre içinde stand-by anlaşması yapmayan
Türkiye, 1978 yılından 1980 yılında kadar IMF ile birer yıllık stand-by anlaşmaları

Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, 4. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 2005, s. 93.
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gerçekleştirmiştir. 317 Türkiye’nin IMF ile yapmış olduğu anlaşmaların süreleri ve miktarları
detaylı bir şekilde Tablo 10.1’de görülebilmektedir.
Tablo 10.1. Türkiye’de Stand-By Anlaşmaları (1961-2008) Milyon SDR
Stand-By No

Anlaşma
Tarihi

Tamamlanma
veya İptal
Tarihi

Süre

Önerilen
Miktar
(SDR* Milyon)

Kullanılan Kota
(SDR Milyon)

1. Stand-By
2. Stand-By
3. Stand-By
4. Stand-By
5. Stand-By
6. Stand-By
7. Stand-By
8. Stand-By
9. Stand-By
10. Stand-By
11. Stand-By
12. Stand-By
13. Stand-By
14. Stand-By
15. Stand-By
16. Stand-By
17. Stand-By
18. Stand-By
19. Stand-By

01.01.1961
30.03.1962
15.02.1963
15.02.1964
01.02.1965
01.02.1966
15.02.1967
01.04.1968
01.07.1969
17.08.1970
24.04.1978
10.07.1979
18.06.1980
24.06.1983
04.04.1984
08.07.1994
22.12.1999
04.02.2002
11.05.2005

31.12.1961
31.12.1962
31.12.1963
31.12.1964
31.12.1965
31.12.1966
31.12.1967
31.12.1968
30.06.1970
16.08.1971
19.07.1979
17.06.1980
17.06.1983
23.06.1984
03.04.1985
26.09.1995
04.02.2002
04.02.2005
10.05.2008

12
9
11
11
12
12
11
9
12
12
24
12
36
12
12
14
36
36
36

37,5
31
21,5
21,5
21,5
21,5
27
27
27
90
300
250
1250
255
225
610,5
15.038.4
12.821.2
6,662

16
15
21,5
19
21,5
27
27
10
90
90
230
1250
56,2
168,7
460,5
11.738.9
11,914
6,662

* 1969 yılında kadar ABD Doları cinsinden olan rakamlar 1 SDR = 1 ABD Doları kuru üzerinden SDR’ ye
dönüştürülmüştür.
Kaynak: Erdal Tanas Karagöl, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar”, SETA: Siyaset, Ekonomi ve
Toplum Araştırmaları Vakfı, Sayı:26, Ağustos 2010, (Çevrimiçi), http://file.setav.org/Files/Pdf/gecmistengunumuze-turkiyede-dis-borclar.pdf. 10.04.2015, s.11.

10.3.2. 1980-2000 Yılları Arası Türkiye’de Dış Borçlanma
Dış borçlanma ile sağlanan kaynaklar ekonomiye reel bir kaynak sağlamaktadır fakat
faiz ve anapara ödemeleri yapıldığı zaman da ülkeden bir kaynağın çıkması söz konusu
olmaktadır. Diğer bir anlatımla, borcun ödenmesi sırasında borçlu ülke yatırımlarını,
tüketimlerini veya her ikisini birden borcun servisi ölçüsünde azaltmak zorunda olabilir. Borç
servisi dövizle yapılacağından, sadece toplam harcamalardaki azalma yeterli olmayacak,
ayrıca gerekli dövizin de sağlanması gerekecektir. Bu anlamda, sağlanan dış kaynakların
verimli kullanılmaması ya da tüketime gitmesi, borçlanma şartlarının kötü olması, dış borç

317

A.e., s. 7.
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sağlayan ülkelerin ekonomik kalkınmasını büyük ölçüde engelleyici olabilmektedir.
Türkiye’nin ödemek zorunda olduğu ağır dış borç ödemeleri ve gerekli dış krediyi
sağlayamama sebebiyle Türkiye’nin gelişme hızı 1979, 1980, 1988, 1991 ve 1994’te %1-2
seviyesinde ya da eksi olarak gerçekleşmiştir. Bu durumdan, Türkiye için 1970’li yılların
sonundan itibaren aldığı dış borçları iyi kullanamadığı sonucu çıkarılabilmektedir. 318
Dış borçların ülke ekonomisi içinde verimli kullanılıp kullanılmadığının tespitinde, her
bir milyar dış borcun GMSH’ da ne kadarlık artış sağladığı en iyi ölçü olarak
belirlenmektedir. Türkiye’deki duruma bakıldığında 1984-1991 döneminde 29,8 milyar dolar
yeni dış borç almış ve yıllık ortalama %5,2 oranında gelir artışı sağlamıştır. Bu dönemde
Türkiye 1 milyar ek dış borç ile GMSH’ da %1,4 oranında artış gerçekleştirmiştir. (Bu
performans, TÜSİAD 1987 Dış Borç Raporu’nda yetersiz bulunmuş ve aşırı dış borçlanmaya
dayandığı için sakıncalı bulunmuştur.) Ekonomik istikrarsızlık yaşandığı 1979-1983
döneminde ise bu oran %1,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu sebeple, 1992-1995 döneminde
ekonomik performansın kötü olması sebebiyle alınan dış borçlar verimli bir şekilde
kullanılamamış ve dış borçlar fazla ek gelir yaratmadığı için dış borç servisi ekonomik
kalkınmayı aksatmıştır. Dış borçların etkin kullanımındaki diğer bir ölçü, sermaye / hâsıla
oranının büyüklüğüdür. Bu oran küçük olursa, sermaye yüksek gelir getiren alanlara yatırılmış
demektir. 1960’lı yıllarda 3 olan bu oran, 1980-1991 yıllarında 5,4 olmuş, 1992-1995 yılları
arasında ise oran 7,6’ya yükselmiştir. 319
Tablo 10.2. Türkiye’de Brüt Dış Borç Stoku (1983-2001)

318
319

Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, s. 146.
A.e. s.. 147.
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Kaynak: Karagöl, a.g.e., s. 8.

Tablo 10.2’den de takip edilebileceği üzere, Türkiye’deki dış borçların vade yapısı
1989 yılından sonra kısa vadeli borçların toplam içindeki payının büyümesi şeklinde
seyretmektedir. 1989 yılında toplam dış borcun %13,8’i kısa vadeli borçlardan oluşmakta
iken, 1993 yılına gelindiğinde, kısa vadeli borçların oranı %27,5’e yükselmiştir. 1994 sonu
itibariyle, daha ziyade özel bankaların yaptığı ödemelerden dolayı %17,2’ye kadar düşmüştür.
Haziran 1995 itibariyle toplam dış borcun 8,2 milyon dolar artmasına rağmen, kısa vade /
uzun vade oranı %19,3’e yükselmiştir. 320
1990-1995 yılları arasındaki önemli gelişmelerden biri de, borçlanmalarda 1992
yılından itibaren uluslararası para piyasasında tahvil ihraç yöntemine itibar edilmesi ve 1994
yılında IMF’nin devreye girmesidir. 1993 yılında 67,4 milyon dolar dış borçlar 1994 yılında
65,6 milyon dolara düşmüştür. Bu durum kısmen yabancı döviz paritelerindeki değişimden
ileri gelmiştir. 1995 Haziran’a kadarki sürede dış borç 8,2 milyon dolar artışla 73.779 milyon
dolara yükselmiştir. Hesaplamalara göre bu artışın 6 milyon dolara yakın kısmı parite
farkından, DM ve Japon Yeni’nin dolara karşı değer kazanmasından kaynaklanmıştır. 321*

İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik Rapor 1996, Yayın No: 1996-3, İstanbul, 1996, s. 154.
A.e. s. 155. * 1995 yılında Alman Markı hesabı toplam dış borçların %35,3’ünü, Japon Yeni üzerinden
borçlanma ise %20,8’ini teşkil etmektedir. %5’i de Hollanda Florini ve İsviçre Frangı olup bunlar da DM ve Yen

320
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1990’ların ilk yıllarında Türkiye ortalamalara yakın bir borç yükü taşırken, 1998-2000
yılları ortalamasına göre borç yükü ortalama borçluluktan ciddi şekilde sapmıştır ve kritik
sınır olan %80’e daha çok yaklaşmıştır. 2001 yılı dış borçluluğu oranı ise Türkiye’de %78,3’e
çıkmış, bu şekilde kritik borçluluk sınırına ulaştığı söylenebilmektedir. Daha ciddi kötüleşme
ise borçluluk ile ihracat gelirleri arasındaki ilişkiyi gösteren göstergelerde görülmüştür. 322 Bu
göstergeleri Tablo 10.3’den takip etmek mümkündür.
1990’lı yıllarda Türkiye’deki siyasi istikrarsızlık, politik kargaşa, yatırım yapanlara
karşı ideolojik kısıtlamalar ve ayrımcılıklar, koalisyon hükümetlerin başarısız ekonomi
politikaları ve ekonomik tedbirlerin kararlılıkla uygulanamaması ile 2000’li yılların başında
yaşanan kriz sebebiyle ülke aşırı borçlu hale gelmiştir. 323
Tablo 10.3. Türkiye’de Dış Borç Göstergeleri (1991-2001)

Kaynak: Karagöl, a.g.e., s. 9.

2000 yılında kriz yaşanmasının ardında bulunan sebeplerden biri IMF patentli
uygulanan programda nominal kur hedeflemesi ile maliye politikasının devre dışı
bırakılmasıdır. Ülkeye yüksek tempolu sermaye girişleri karşısında para arzı endojenleşirken,
ekonomi kontrolsüz genişleme patikasına girmiştir. Talep genişlemesinin kur politikası ve
gibi dolara karşı değer kazanmıştır. Dış borç dolarla ifade edildiği için, bu paraların dolar karşılığının yükselmesi
toplam dolar değerini izafi olarak artırmaktadır.
322
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323
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serbest dış ticaret hacmi ile beslenmesi sonucunda dış açıklar 25 milyar doları bulurken,
turizm ve diğer gelirler ile bu açık kapatılamamış ve sonunda cari açık, 12 milyar doları
bulmuştur. 1994’te yaşanan krize göre, cari açığın iki katına çıktığı görülmektedir. Sıcak para
hareketinde bulunan sermaye sahipleri cari açık sebebiyle dış dengenin sürdürülemeyeceğini
düşünerek, sermayelerini yurtdışına çıkartmaları sonucu ülke içinde yaşanan panik döviz
çıpasına hücumla sonuçlandığı için, krizin çıkması kaçınılmaz olmuştur. 324
Krizin çıkması ülkedeki borç göstergelerine de yansımıştır. Dış borçlanma
kapasitesinin sınırlarını ölçmede kullanılan oranlar incelendiğinde, ekonominin genel
kredibilitesini ölçmede kullanılan Toplam Dış Borç / GMSH oranı, yaşanan ekonomik krizler
ve bu sebeple artan borçlar sebebiyle, 1995 yılında 43,1 olan bu oran, 2001 krizi dolayısıyla 78
% olarak gerçekleşmiştir. Dış borcun anapara ve faiz ödeme kapasitesini gösteren Dış Borç
Servisi / İhracat Oranı 1995 yılında %55 oranında gerçekleşirken, 2001 yılında bu oran %71,7
oranında gerçekleşmiştir. 325
Tablo 10.4. Türkiye’de Dış Borç Oranları (%), (1996-2001)
Dış Borç Oranları

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Toplam Dış Borç/ GSMH

43.1 %

42.8 %

45.5 %

54.0 %

59.8 %

77.7 %

Kamu Kesim Borcu / GSMH

27.9%

25.3%

24.5%

27.6%

31.1%

47.3%

Özel Kesim Borcu / GSMH

5.8%

8.5%

11.2%

14.3%

14.6%

19.5%

Top Dış Borç / Top Döviz Geliri (1)

189.7%

161.8%

165.3%

205.4% 217.2%

217.9%

Top Dış Borç / Top Döviz Geliri (2)

155.4%

144.1%

154.1%

194.7% 202.9%

202.8%

Top Dış Borç / İhracat (FOB) (1)

341.0%

320.9%

357.4%

387.3% 430.9%

367.5%

Top Dış Borç / İhracat (FOB) (2)

244.1%

258.2%

308.8%

351.2% 378.0%

326.7%

Dış Borç Servisi / GSMH

6.2%

6.3%

7.8%

9.6%

11,00%

16.6%

Dış Borç Servisi / Top Döviz Geliri (1)

27.4%

23.8%

28.3%

36.5%

39.8%

46.6%

Dış Borç Servisi / Top Döviz Geliri (2)

22.4%

21.2%

26.3%

34.7%

37.2%

43.4%

Dış Borç Servisi / İhracat (1)

49.2%

47.3%

61.2%

68.9%

79,00%

78.6%

Dış Borç Servisi / İhracat (2)

35.2%

38.1%

52.9%

62.5%

69.3%

69.9%

Mustafa Sönmez, “2001 Krizi, IMF ile İlişkiler ve Gelir Bölüşümü”, Gülten Kazgan’a Armağan: Türkiye
Ekonomisi, 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ekim 2004, s. 343.
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Karagöl, a.g.e., s. 9.
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Faiz / GSMH

2.3%

2.3%

2.3%

2.9%

3.2%

4.8%

Faiz / İhracat (1)

18.1%

17.5%

17.9%

20.5%

22.7%

22.8%

Faiz / İhracat (2)

13.9%

14.1%

15.5%

18.6%

19.9%

20.2%

(-) 1.32 %

(-)1.34 %

0.94%

(-)0.71 %

(-)4.91 %

2.29%

Cari İşlemler Dengesi / GSMH
1) Bavul Ticareti ve Transit Ticaret Hariç,
2) Bavul Ticareti ve Transit Ticaret Dâhil

Kaynak: Tülay Arın, “Sürdürülebilir
Borçluluk: Düşük Gelirli Ülkeler, Orta
Gelirli Ülkeler ve Türkiye,” Gülten
Kazgan’a Armağan Türkiye Ekonomisi,
1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, Ekim 2004, s. 143.
Dış borç servis oranı, belli bir yılda dış borçların faiz ve anapara olarak ödenmesi
gereken toplamın, ödemeler bilançosundaki döviz kazançlarına bölünmesi ile bulunmaktadır.
Mal ve hizmet ihracı ile kazanılan dövizin ne kadarının borç ödenmesine gittiğini gösteren
oran, özellikle ilgili ülkenin kısa dönemde karşı karşıya olduğu dış borç baskını
göstermektedir. Belirli bir dönemde ihracattan sağlanan dövizleri azaltan veya aynı dönemde
borç servisi için yapılan ödemeleri arttıran tüm faktörler, borç servisi oranını yükseltir.
İhracatın azalması, kısa dönemli bazı borçların itfa tarihlerinin belli bir yıla yığılması, dış
borçların yarattığı baskıyı arttırmaktadır. Dış borç servis oranı, dış borçların analizinde
kullanılan oranlarından bir tanesidir ve belirli bir döneme yığılmalarından çok fazla
etkilendiği

için

326

uzun

süreli

gelişmeleri

takip

etmekte

diğer

oranlardan

da

faydalanılmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bir ülkenin dış borç servis kapasitesi, o ülkenin kredi
değerliliğinin ölçülmesinde de kullanılmaktadır. 327 (Tablo 10.4).

10.3.3. 2000’den Günümüze Türkiye’de Dış Borçlanma
Türkiye’deki dış borç servisinin toplam döviz gelirlerine oranına bakıldığında 1996
yılında

%27,4 iken, 2001’de bu oranın %46,6 olduğu görülmüştür. Bu rakam ile ciddi

borçlu ülkelerin oranının üstüne çıktığı için, borç servisi ancak yeniden borçlanarak
sağlanabilmiştir. 2001 yılı itibariyle, kritik borçluluk kıstası olan dış borç servisinin işçi
dövizleri dâhil ihracat gelirlerine oranının %80 seviyesinin üstünde olduğu görülmüştür.
2001 yılı krizin de etkisiyle 115 milyar dolar olan dış borç 32 milyar dolar olan ihracatın
Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, s. 147.
Gershon Feder and E. Richard Just, “Optimal International Borrowing, Capital Allocation and Credit
Worthiness Control”, World Bank Reprint Series, Vol. 159, 1980, p. 20.
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%368’i olmakta ve Türkiye bu şekilde kritik borçluluk sınırını (%220 olan sınırı) %64
oranında aşmıştır. 2001 yılı itibariyle Türkiye, uluslararası olarak kullanılan standartların
tümüne göre “ağır borçlu” ülke olmuştur. Türkiye’nin kişi başına GSMH’ sı 800 dolardan
daha yüksek gerçekleştiği için, “ağır borçlu yoksul ülkeler” gibi borç indirimi veya borç
yapılandırması mekanizmalarını kullanamamaktadır. 328
Ülkede uygulanan İstikrar Programı sonrasında 2002 yılında Toplam Dış Borç /GMSH
oranı %56,2’ye, 2003 yılında %47,3’e indirilmiş, 2004 sonu itibariyle ise %41,2 olarak
gerçekleşmiştir. 2005 yılında bu oran düşüş göstermiş %35,3, 2006 yılında %39,4, 2007
yılında %38,4, 2008’de %37,4, 2010 yılında %39,5 olmuş, 2011 yılında Toplam Dış Borç /
GSMH oranı %39,7 olmuştur. Genelde bu oranın %30-50 arasında olması, ülkenin orta derece
borçlu olduğunu gösterdiğinden 329, son yıllarda Türkiye ekonomisi için orta derece borçlu
durumda olduğu söylenebilmektedir.
2007 yılı itibariyle dış borçların özellikleri genel olarak incelendiğinde aşağıdaki gibi sonuçlar
çıkmaktadır. 330
 2007 yılında Türkiye’nin dış borçları 250.442 milyon $ iken, 2008 yılında 281.403
milyon $’a yükselmiş, 2009 yılında yaşanan global krizin etkisi ile dış borç toplamı
269.618 milyon $’a düşmüştür. 2010 yılında dış borçların toplamı 292.281 milyon $’a,
2012 yıl sonu itibariyle 339.042 milyon $’a, 2014 yılında ise 402.441 milyon $’a
yükselmiştir. 2016 yılı sonunda dış borçların toplamı 405,1 milyar $ olmuştur.
 2011 yılı itibariyle dış borç stokunun 83.823 milyon $’lık kısmı kısa vadeli, geriye
kalan 222.729 milyon $’lık kısmı ise uzun vadeli borçlardan oluşmuştur. Kriz öncesi
dönemde Türkiye’nin kısa vadeli borçlarının göreceli olarak makul seviyelerde artış
gösterdiği ve toplam dış borç stoku içerisindeki payının %17-18 seviyelerinde
bulunduğu, krizin ardından ise hızlı bir artış eğilimine girdiği ve 2011 yılı itibariyle
%27’lik bir orana yükseldiği görülmektedir. 2014 yılında ise dış borç stokunun
132.859 milyon $’lık kısmı kısa vadeli, geriye kalan 269.582 milyon $’lık kısmın ise
uzun vadeli borçlardan oluştuğu görülmektedir.

328

Arın, a.g.e, s. 144.

Çisil Erkan, Erdinç Tutar, Filiz Tutar, Mehmet Vahit Eren, “Türkiye’nin Dış Borçlarının Analizi (19802012)”, International Conference On Eurasian Economies 2012, s.
316. Çevrimiçi:
http://www.eecon.info/papers/483.pdf 25.06.2015.
330
İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik Rapor 2011, Yayın No: 2012-15, İstanbul, 2012, s. 142.
329
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 2011 yılı itibariyle uzun vadeli dış borç stoku içerisinde 127.213 milyon $’la özel
sektör, 87.086 milyon $ paya sahip olan kamu sektörüne göre daha fazla paya sahip
olduğu görülmektedir. Reel sektör firmalarının 2001 yılında yaklaşık 23 milyar $
seviyesinde bulunan uzun vadeli dış borç stoku 2008 yılı sonunda 100 milyar $
seviyesine kadar yükseliş göstermiştir. Reel sektörün toplam dış borç stoku içerisinde
uzun vadeli borçların oranı da aynı süre içerisinde yaklaşık %75’den %81’e
yükselmiştir. Bu durum söz konusu süre zarfında ekonominin temellerinde elde edilen
kazanımlara koşul olarak reel sektörün yurtdışından borçlanma kalitesi ve şartlarının
iyileştiği anlamına gelmektedir. Küresel finansal krizin uluslararası piyasalar üzerinde
bırakmış olduğu olumsuz etkiler sebebiyle 2009 yılı ile birlikte reel sektörün uzun
vadeli dış borç stoku düşüş sürecine girerek 2011 yılı sonu ile 86 milyar $ seviyesine
gerilediği, reel sektörün toplam dış borç stoku içerisindeki payının da %76’lara
düştüğü gözlenmiştir. 2014 yılı itibariyle ise uzun vadeli dış borç stoku içerisinde özel
sektörün payı 167.627 milyon $’ seviyesine yükselmiştir (Grafik 10.1).
Grafik 10.1. Dış Borçlanmanın Kamu, Özel Sektör ve TMCB Ayrımı (2010-2014)
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Kaynak: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Dış Borç Stoku verilerinden derlenmiştir.

Tablo 10.5. Türkiye’de Dış Borçlanma Rakamları (2007-2014) (Milyon $)
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DIŞ
BORÇLANMA
(Milyon $)
DIŞ BORÇ
STOKU

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

250.422 281.403 269.618 292.281 306.551 339.042 389.183 402.441

ORTA-UZUN
DÖNEM

207.270 228.876 220.573 214.812 222.729 238.847 258.757 269.582

Kamu Sektörü

71.362

Özel Sektör

75.040

79.865

84.686

87.086

92.983

98.339

99.813

122.389 141.544 129.179 119.875 127.213 139.812 156.017 167.627

TCMB

13.519

12.192

11.529

10.251

8.340

6.052

4.401

KISA DÖNEM

43.152

52.527

49.045

77.469

83.823

100.195 130.425 132.859

Kamu Sektörü

2.163

3.248

3.598

4.290

7.013

11.040

17.605

Özel Sektör

38.707

47.405

43.671

71.603

75.541

88.119

111.987 114.651

TCMB

2.282

1.874

1.776

1.576

1.269

1.036

833

2.142

17.866

342

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası, Rakamlarla Türkiye Ekonomisi, Yayın No: 2012-22, İstanbul, 2012, s. 46;
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı; Türkiye Dış Borç İstatistikleri, (Çevrimiçi), https://www.hazine.gov.tr/trTR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=120&cid=12 , 06.07.2015.

Dış borçların alacaklara göre değerlendirilmesi yapıldığında, 2011 yılı sonunda 83,8
milyar $ tutara ulaşan kısa vadeli dış borçların tamamının özel alacaklılardan kaynaklandığı,
34,1 milyar $’lık kısmının ise, finansal olmayan kuruluşlardan kaynaklandığı görülmektedir.
2007 yılında 16,4 milyar $ miktarında bulunan finans kurumlarından kaynaklanan kısa vadeli
dış borçlar 2010 yılsonu itibariyle 48,1 milyar $’a ulaşırken 2011 yılsonu itibariyle 49,7
milyar $ 331, 2014 yıl sonu itibariyle ise 82.817 milyar $’dır. Ayrıca 2014 yılı sonunda da
130.431 milyar $ tutara ulaşan kısa vadeli dış borçların tamamının özel alacaklılardan
kaynaklandığı görülmektedir. 332(Tablo 10.5).
2011 yıl sonundaki uzun vadeli borçların yaklaşık 92,5 milyar $’lık kısmı yurtdışına
ihraç edilen tahvillerden oluşmaktadır. 269.582 milyar $ seviyesindeki uzun vadeli dış borç
stokunun yaklaşık 132,8 milyar $’lık kısmı özel alacaklılardan, yaklaşık 44,5 milyar $’lık
İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik Rapor 2011, s. 142.
Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı, Türkiye Dış Borç İstatistikleri, (Çevrimiçi), https://www.hazine.gov.tr/trTR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=120&cid=12 , 06.07.2015.
331
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kısmı ise resmi alacaklılardan temin edilmiş olduğu görülmektedir. Resmi alacaklardan
sağlanan uzun vadeli dış borçların yaklaşık 37 milyar $ gibi ağırlıklı kısmı Uluslararası İmar
ve Kalkınma Bankası (13,2 milyar $) ve diğer uluslararası finans kuruluşlardan temin
edilirken, IMF’ye olan borç stoku 2009 yılındaki 9,4 milyar $ seviyesinden 2014 yılı sonunda
1,4 milyar $’a gerilemiştir. 333
Türkiye’nin 2011 yılı itibariyle dış borçlarına döviz kompozisyonu açısından
bakıldığında, 306,6 milyar $’ın %54’lük kısmının ABD Doları cinsinden, %35,3’lük kısmının
da Euro cinsinden olduğu görülmektedir. Söz konusu miktarın 7,5 milyar $’lık kısmı Japon
Yeni, 4,4 milyar $’lık kısmı ise IMF para birimi olan SDR cinsindendir. 334
2014 yıl sonu itibariyle dış borçlara döviz dağılımı açısından bakıldığında; 402,4
milyar $’ın 234,6 milyarı ABD doları, 127,7 milyarı Euro, 7,7 milyarı JPY ve 1,4 milyarı
SDR cinsinden olduğu görülmektedir. 2017 yılı sonunda ise 455,07 milyar $’ın 262,4 milyarı
ABD doları, 149,4 milyarı Euro, 9,3 milyarı JPY ve 1,4 milyarı SDR cinsindendir. 335
Genel olarak dış borç durumumuzu değerlendirdiğimizde;
-

Kamu sektörünün dış borç stokunun büyük kısmının uzun vadeli olduğu,

-

Özel sektörün dış borç stokunun da büyük kısmının uzun vadeli olduğu, ancak kısa
vadeli borçlarının özel sektör toplam dış borçlarının %43 dolayında olduğu

-

Özel sektörün dış borç stokunun, kamu sektörünün dış borç stokundan daha fazla
olduğu,

-

Türkiye’nin toplam dış borçlarının özellikle ABD Doları ve Eurodan oluştuğu
sonucu çıkmaktadır.

Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı, Türkiye Dış Borç İstatistikleri, https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/IstatistikSunum-Sayfasi?mid=120&cid=12, 07.07.2015.
334
A.e., s. 145.
335
Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı, Türkiye Dış Borç İstatistikleri, https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/IstatistikSunum-Sayfasi?mid=120&cid=12, 07.07.2015, ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel
Müdürlüğü, 25.01.2019.
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Uygulamalar

Hazine Müsteşarlığı’nın internet sitesinden;
(http://www.hazine.gov.tr/default.aspx?nsw=EilDPQez15w=-H7deC+LxBI8=&mid=120&cid=12&nm=634)

1. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri
2. Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları
3. Türkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri’ni inceleyiniz ve dönemsel olarak
Türkiye’nin dış borç rakamlarını yorumlayınız.
4. Türkiye’nin dış borç gereksiniminin nasıl azaltılabileceği hususunu düşününüz.
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Uygulama Soruları
1)

Dış borcun tanımı nedir? İç borçlanmadan farkı nedir?

2)

Dış borç tanımı kapsamında yer alan, ekonomi ve yerleşikleri tanımlayarak, kısa

ve uzun vadeli borç ile sabit ve değişken faiz oranlı borçlar arasındaki farkları
belirtiniz.
3)

Dış borçlanmanın nedenleri nelerdir, maddeler halinde sıralayınız

4)

IMF’ye göre, hangi sürdürülebilirlik göstergesinin kullanıldığından bağımsız

olarak, borcun sürdürülebilir olmasının üç temel belirleyicisi nelerdir?
5)

Dış borçların teorik yapısından kısaca bahsediniz.

6)

Türkiye’deki dış borçlanma sürecini dönemler itibariyle inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; 1990’lı yıllarda Türkiye’deki siyasi istikrarsızlıktan, politik
kargaşadan, yatırım yapanlara karşı ideolojik kısıtlamalar ve ayrımcılıklardan, koalisyon
hükümetlerinin başarısız ekonomi politikalarından ve ekonomik tedbirleri kararlılıkla
uygulayamamalarından dolayı, 2000’li yılların başında yaşanan kriz sebebiyle ülkenin aşırı
borçlu hale geldiğini gördük. 2001 yılı itibariyle Türkiye, uluslararası olarak kullanılan
standartların tümüne göre “ağır borçlu” ülke olmuştur. Bu anlamda, Türkiye siyasi, sosyal ve
ekonomik olarak güçlü bir ülke olabilmesi için borç sorununa çözüm bulmalıdır. Dış borçla
ülkeye gelen kaynak, geri ödemede döviz ihtiyacı doğurmakta, döviz ise yeniden dış borçlanma
anlamına gelebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1-) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin dış borç tanımında yer almaz?
A) Herhangi bir tarih itibarıyla kullanımı gerçekleştirilmiş olması
B) Ülke içi kaynaklardan oluşması
C) Bir ekonominin yerleşiklerinin yerleşik olmayanlara borçlu olması
D) İleri bir tarihte anapara ve faiz ödemeleri yapılması
E) Şartlı olmayan yükümlülüklerin bakiyesi Olması
2-) Ödeme güçlüğü çeken ülkelere gerekli kaynak yardımında bulunan uluslararası mali
kuruluş hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler
B) Dünya Bankası
C) Avrupa Yatırım Bankası
D) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
E) Uluslararası Para Fonu (IMF)
3-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin 2001 yılı itibarıyla "aşırı borçlu ülke"
konumunda olmasının sebeplerinden birisi değildir?
A) Koalisyon hükümetlerin başarısız ekonomi politikaları
B) Ekonomik tedbirlerin kararlılıkla uygulanamaması
C) 2000’li yılların başında yaşanan kriz
D) 1990’lı yıllarda Türkiye’deki siyasi istikrarsızlık ve politik kargaşa
E) Yatırım yapanlara karşı ideolojik kısıtlamaların olmaması
4-) Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanma nedenleri arasında değildir?
A) Kaynak ve tasarruf açığı (yetersiz iç tasarruflar)
B) Dış ticaret ve ödemeler dengesi açığı
C) Ekonomik kalkınma sürecinin başlatılması ve sürdürülmesinde etkili olan büyük ölçekli
yatırımların finansmanının sağlanması
D) Ekonomide dengeyi sağlayıcı ve koruyucu etkilerin sağlanması
E) Az gelişmiş olan ülkelere yapılacak yardımların finansmanı
5-)
I. Ekonomik büyüme etkisi
II. Çoğaltan etkisi,
III. Sosyal sermaye teşekkülü etkisi,
IV. Dış ticaret hadlerine etkisi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kesinlikle dış borçların ekonomi üzerindeki
doğrudan etkilerindendir?
A) Yalnız I B) I, II
C) II, IV
D) I, II, IV
E) III, IV
6-) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının kuruluşlarından birisi değildir?
A) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
B) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)
261

C) Avrupa Merkez Bankası (ECB)
D) Çok Yanlı Yatırım Garanti Grubu (MIGA)
E) Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
7-) Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin kuruluş amaçlarından birisi değildir?
A) Üye ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarını azaltmak
B) Üye ülkelerin dış ticaret dengesizliklerini ortadan kaldırmak
C) Uluslararası siyasetin serbestleşmesini önlemek
D) Uluslararası parasal iş birliğini teşvik etmek
E) Üye ülkelerde etkin
8-) Aşağıdakilerden hangisi dış borçluluk düzeyinin tespit edilmesinde kullanılan
oranlar arasında değildir?
A) Toplam Dış Borç / GMSH Oranı
B) Toplam Döviz Gelirleri / Toplam Dış Borçlar Oranı
C) İhracat / Toplam Dış Borç Oranı
D) Uluslararası Rezervler / Toplam Dış Borçlar Oranı
E) İthalat / Dış Borç Servisi Oranı
9-) 2000’li yıllardan günümüze Türkiye ekonomisindeki gelişmelere bakıldığında
aşağıdaki gelişmelerden hangisi dışarıda kalmaktadır?
A) 2001 yılı itibarıyla Türkiye, uluslararası olarak kullanılan standartların tümüne göre “ağır
borçlu” ülke olmuştur.
B) 2001 Krizi öncesi dönemde Türkiye’nin kısa vadeli borçlarının toplam dış borç stoku
içerisindeki payının % 17-18 seviyelerinde bulunduğu, krizin ardından ise hızlı bir artış
eğilimine girdiği ve 2011 yılı itibarıyla %27’lik bir orana yükseldiği görülmektedir.
C) 2011 yılı itibarıyla uzun vadeli dış borç stoku içerisinde kamu sektörü payının özel sektöre
göre daha fazla olduğu görülmektedir.
D) IMF’e olan borç stoku, 2011 yılında 2009 yılına göre azalış göstermiştir.
E) Türkiye’nin 2014 yılı itibarıyla dış borçlarına döviz kompozisyonu açısından bakıldığında
dış borçların büyük çoğunluğunun ABD doları cinsinden olduğu görülmektedir.
10-) Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanma çeşitleriyle ilgili doğru bir ifadedir?
A) Tahvil ihraçları özel kaynaklı borçlar sınıfında yer almaktadır.
B) Bir yıl veya daha az süreliğine alınan borç, orta vadeli kredidir.
C) Bir yıl ila beş yıl arasında ödenmek üzere alınan borç, kısa vadelidir.
D) Borçlulara göre dış borçlar; resmi ve özel kaynaklı borçlar olmak üzere iki çeşittir.
E) Özel garantisiz borçlar ve kamu garantili borçlar, alacaklılara göre dış borçlardandır.

Cevaplar
1-)b 2-)e 3-)e 4-)e 5-)c 6-)c 7-)c 8-)e 9-)c 10-)a
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11. ENERJİ SEKTÖRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Enerji Sektörü
11.2. Enerji Kaynakları
11.2.1. Kömür
11.2.2. Petrol
11.2.3. Doğal Gaz
11.2.4. Güneş
11.2.5. Rüzgâr
11.2.6. Jeotermal
11.2.7. Biyoyakıt
11.2.8. Hidrolik
11.2.9. Nükleer Enerji
11.2.10. Hidrojen Enerjisi
11.3. Dünyada Enerji
11.4. Türkiye’de Enerji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Enerji sektörünün kapsamı ve önemi nedir?
2) Enerji kaynakları nelerdir?
3) Alternatif enerji kaynakları nelerdir?
4) Çevreye duyarlı ekonomik enerji kaynaklarının kullanımı niçin önemlidir?
5) Sürdürülebilir bir çevre için hangi enerji kaynakları kullanılmalıdır?
6) Enerji üretimi bir ülke ekonomisi için neden önemlidir?

265

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Enerji Sektörü

Enerji sektörünün kapsamı
ve önemini kavramak.

Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları çeşitlerini
açıklayabilmek.

Dünyada Enerji

Enerji sektörünün dünya
ekonomisinde yarattığı önem
hakkında bilgi sahibi olmak.

Türkiye’de Enerji

Enerji sektörünün Türkiye
Ekonomisi’nde
yarattığı
önem hakkında bilgi sahibi
olmak.

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
Enerji sektörünün kapsamı
ve önemi hakkında araştırma
yapmak.
Klasik ve alternatif enerji
kaynakları
çeşitlerini
araştırmak
ve
bunları
karşılaştırmak.
Dünya’daki
enerji
kaynaklarını araştırmak ve
dünya ekonomisine etkisini
incelemek
Türkiye’deki
enerji
kaynaklarını araştırmak ve
Türkiye Ekonomisi ’ne
etkisini incelemek
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Anahtar Kavramlar

•

Enerji Sektörü

•

Enerji Kaynakları

•

Dünyada Enerji

•

Türkiye’de Enerji
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Giriş
Bu bölümde; enerji sektörünün kapsamı, enerji kaynaklarının çeşitleri, enerji
kaynaklarının özellikleri, Türkiye’de ve Dünya’da enerji sektörünün durumu ve kullanım
amaçları üzerinde durulmuştur. Dünya devletlerinin elde etmek için birbirleriyle yarıştıkları
enerji kaynakları, sanayileşmenin alt yapısı ve günlük hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru
haline gelmiştir. Özellikle teknolojinin gelişmesi, makineleşmenin artması, bilgisayarlaşma ve
internet kullanımının hızla yayılması enerjiye olan gereksinimi kat kat arttırmıştır. Bu
nedenle, enerji ihtiyacı ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Enerji kaynaklarının tükenebilirliği, dışa bağımlılık ve çevresel etkiler sebebiyle; günümüzde
ülkeler için güvenli, yeterli miktarda ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal
hayatın temel problemleri arasında yer almaktadır. Ekonomisi, sanayisi ve nüfusuyla hızla
büyüyen Türkiye’de de enerji gereksinimi sürekli artmaktadır. Bu sebeple üretilen enerjinin
yüksek verimlilikle kullanılması, mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra çevreye dost alternatif
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
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11.1.Enerji Sektörü
İş yapabilme kapasitesi anlamına gelen enerji, bir türden başka bir türe dönüşebilen bir
niceliktir. Enerji, fiziksel olarak ölçülemese de şekil değişimlerinin oranlarını belirleyen
katsayılar bulunabilmektedir. Yoktan var edilemeyen enerji aynı zamanda yok edilemez bir
özelliğe sahiptir. Buna, "enerjinin korunumu yasası" denilmektedir. Dünyadaki toplam enerji
miktarı sabittir. Enerji, toplumlarda refah artışı için gerekli olan, ekonomik ve sosyal
kalkınmayı sağlayan ve üretimde kullanılan bir girdidir. 336
Elektrik enerjisi başka türden bir enerji çeşididir. Bazı kimyasal tepkimeler sonucu
ortaya çıkan elektronlar bir elektrik akımı meydana getirir. Pil bu yolla üretilen bir elektrik
kaynağıdır. Toplumlar geliştikçe enerji elde ediliş biçimleri ve kullanım alanları değişme ve
gelişme göstermektedir. 337
Enerji hem bir üretim girdisi hem de tüketim maddesidir. Hem alt yapı hem de üretim
girdisi olarak ihtiyaç hissedilen enerji, öncelikle ekonomik büyüme için gerekli olmaktadır.
Enerji tüketimindeki artış ile meydana gelen ekonomideki gelişmeler tekrar enerji
tüketimindeki artışı beraberinde getirmektedir. Günümüzde kişi başına tüketilen enerji miktarı
ülkeler için önemli bir refah göstergesi sayılmaktadır. Ülkeler kalkındıkça enerji tüketimleri
de artmaktadır. 338
“Enerjinin hem bir girdi hem de çıktı olarak ekonomik faaliyetlerde giderek artan bir
şekilde önem kazanması ve enerjinin giderek daha pahalı ve zor elde edilmeye başlanması
enerji ekonomisinin doğmasında önemli rol oynamıştır. Özellikle 1973 ve 1980’deki enerji
krizleri, enerji ve ekonomi arasındaki ilişkilerin önem kazanmaya başlaması açısından bir
dönüm noktası olmuştur ve enerji fiyatları, özellikle petrol fiyatları dünya ekonomisi ve ulusal
ekonomiler için önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.” 339
Ekonomik yönden işletilebilir olsun ya da olmasın, teknolojik araçlarla yararlanılabilir
hale getirilebilen doğadaki enerji kaynaklarının tümü bir ekonomideki enerji varlıklarıdır. Bu
Rıdvan Karluk, Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, 10.
Baskı, Beta Basım, İstanbul, 2005, s. 241.
337
O'm John Bockris, T. Nejat Veziroğlu ve Debbi Smith, Güneş Enerjisi, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 1993, s. 8.
338
Gülen Elmas, “Enerji Sektörü ve AT Üyeliği Çerçevesinde Enerji Sorununa Yaklaşım,” Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
1989, s. 4.
339
Fevziye Karadaş, “Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Türkiye'de Enerji Sektörü ve Politikaları,”
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2008, s.
48.
336
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varlıkların

açıdan

işletilebilir

durumda

olan

ya

da

gelecekte

ekonomik

olarak

değerlendirilebileceği bilinen veya beklenen yenilenemez doğal kaynak durumunda olanlarına
tükenebilir enerji kaynakları (stok enerjiler) denilmektedir. Ekonomik yönden işletilebilir
durumda olan ve sürekli yenilenen doğal kaynaklar ise yenilenebilir enerji kaynakları (akım
enerjiler) olarak adlandırılmaktadır. 340
1.Yenilenemez Enerji Kaynakları
 Kömür
 Linyit
 Petrol
 Doğalgaz
 Uranyum (Nükleer Yakıtlar)
2.Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 Rüzgâr Enerjisi
 Güneş Enerjisi
 Biyoenerji (Biokütle)
 Su Gücü (Hidrolik)
 Dalga Gücü
 Okyanus Akıntıları
 Jeotermal Enerji
 Hidrojen Enerjisi şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. 341
“Yaygın olarak kullanılan bir diğer sınıflandırma ise birincil ve ikincil enerjiler
sınıflandırmasıdır. Burada temel ayırım enerji kaynağının elde edilmesi ile ilgilidir. Birincil
kaynaklar doğada hazır olarak bulunan enerji kaynaklarıdır. İkincil kaynaklar ise bir işlem
sonucu elde edilmiş enerji kaynaklarıdır.” 342
Elde edilme biçimlerine göre enerji kaynakları 343:
1.Birincil Enerji Kaynakları
 Kömür
Karluk, Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, s.241.
Ersoy Taşdemiroğlu, Solar Energy Utilization: Technical and Economic Aspects, Middle East Technical
University, Mechanical Engineering Department, Ankara, 1990, s. 11.
342
Karadaş, A.g.e., s. 58.
343
Koray Başol, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, 4. Baskı, Anadolu Matbaası, İzmir, 1994, s. 114.
340
341
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 Petrol ve Doğalgaz
 Nükleer Güç
 Tezek
 Odun
 Su Gücü
2.İkincil Enerji Kaynakları
 Odun Kömürü
 Kok ve Havagazı
 Elektrik Enerjisi şeklinde ayrıma tabi tutulabilir.
Birincil enerjinin çeşitli süreçler sonucu değişimi ile elde edilen en önemli ikincil
enerji türü "elektrik enerjisi" olmaktadır.
Enerji kaynakları için yapılan diğer bir sınıflandırma ise, alım-satıma konu olan enerji
kaynakları ile olmayan enerji kaynakları yani "ticari" ve "ticari olmayan" şeklinde olmaktadır.
Ticari enerji kaynakları; kömür, petrol, doğalgaz, su gücü, nükleer yakıtlar, jeotermal enerji
vb. iken, ticari olmayan enerji kaynakları ise; odun, tezek, tarımsal atıklar vb. olmaktadır. 344
Toplumların gelişmişlik düzeyleri ile ticari enerji kaynaklarını kullanımları birbiriyle
ilişkilidir, az gelişmiş ülkelerde ticari olmayan enerji kaynaklarının kullanımı gelişmiş
ülkelere oranla daha yüksek olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise ticari enerji kaynaklarının
tüketimi ticari olmayan enerji kaynaklarının tüketimine kıyasla daha yüksek bir oranda
olmaktadır. 345

11.2. Enerji Kaynakları
11.2.1. Kömür
Dünya genelinde kömür rezervlerinin 297 trilyon tonu (%32) Asya Pasifik ülkelerinde,
“254 trilyon tonu (%28) Kuzey Amerika ülkelerinde, 222 trilyon tonu (%24) Rusya ve BDT
ülkelerinde bulunmaktadır. Linyit, ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla
olduğu için genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Buna
rağmen yer kabuğunda bolca bulunduğu için sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir.

344
345

Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 415.
A.e.
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Taşkömürü ise yüksek kalorili kömürler grubundadır. Yerli kaynak potansiyelimizin 12,4
milyar tonunu linyit, 1,33 milyar tonunu taşkömürü oluşturmaktadır.” 346

11.2.2. Petrol
Petrol, başlıca hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az miktarda nitrojen,
oksijen ve kükürt bulunan çok karmaşık bir bileşimdir. Normal şartlarda gaz, sıvı ve katı
halde bulunabilir. Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal
gaz olarak adlandırılır. Ham petrol ve doğal gazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu
için bunlar "Hidrokarbon" olarak da isimlendirilirler. Petrol rezervinin 102 milyar tonu
(%57) Orta Doğu Ülkelerinde, 16,7 milyar tonu (%9) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu
(BDT) ülkelerinde, 16,9 milyar tonu Afrika'da (%10) bulunmaktadır. Dünya üretilebilir petrol
ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %72'lik bölümü, ülkemizin yakın coğrafyasında yer
almaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle dünya ispatlanmış petrol ve doğal gaz
rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olup enerji zengini Hazar, Orta
Asya, Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa'daki tüketici pazarları arasında doğal bir "Enerji
Koridoru" olmak üzere pek çok önemli projede yer almakta ve söz konusu projelere destek
vermektedir. 2030 yılına kadar %40 oranında artması beklenen dünya birincil enerji talebinin
önemli bir bölümünün içinde bulunduğumuz bölgenin kaynaklarından karşılanması
öngörülmektedir. 347

11.2.3. Doğal Gaz
Doğal gaz; havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Yer altında, petrolün
yakınında bulunur. Yeryüzüne çıkarılışı petrolle aynıdır, daha sonra büyük boru hatları ile
taşınır. Doğal gaz rezervlerinin 76 trilyon metreküpü (%41) Orta Doğu ülkelerinde, 59 trilyon
metreküpü (%33) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, 31 trilyon metreküpü
(%17) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır. 2012 yılı sonu itibari ile kalan
üretilebilir doğalgaz rezervimiz 6,8 milyar m³'tür. Hazar bölgesi gaz kaynaklarının Türkiye’ye
ve Avrupa pazarlarına taşınmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru
Hattı (Şah Deniz Projesi) faaliyete geçmiş ve 2007 yılı Temmuz ayından itibaren doğalgaz
sevk edebilmeye başlanmıştır. 2007 yılı Kasım ayında işletmeye alınan Türkiye-Yunanistan
Doğal gaz Boru Hattı ile Türkiye doğal gaz iletim şebekesinin komşu ülkelerin altyapısıyla
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Kömür, (Çevrimiçi),
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=komur&bn=511&hn=&nm=384&id=40692 14.02.2013.

346

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Petrol, (Çevrimiçi),
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=petrol&bn=222&hn=&nm=384&id=40693 14.02.2013.
347
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enterkoneksiyonu gerçekleştirilmiş ve Türkiye doğal gazda köprü tedarikçi konumuna
gelmiştir. Diğer taraftan, Hazar doğal gazını Avrupa pazarına taşıyacak olan TANAP
projesine katılım konusunda ortaklık anlaşması imzalanarak, çalışmalara başlanmıştır. 348
Türkiye-Bulgaristan Enterkonnektörü (ITB) Projesi kapsamında ise, iki ülke Bakanlıkları
arasında 28 Mart 2014 tarihinde bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.349

11.2.4. Güneş
Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan
Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük toplam 7,2 saat),
ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit
edilmiştir. Güneş Enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır.
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik
göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:


Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi: Güneş enerjisinden ısı elde
edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de
kullanılabilir.



Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen yarıiletken malzemeler güneş ışığını
doğrudan elektriğe çevirirler. Güneş pilleri için en önemli dezavantaj, halen ticari
olan silisyum kristali ve ince film teknolojisiyle üretimlerinin olağanüstü yüksek
maliyetler oluşturmasıdır.

Güneş pilleri için en önemli dezavantaj, halen ticari olan silisyum kristali ve ince film
teknolojisiyle üretimlerinin olağanüstü yüksek maliyetler oluşturmasıdır. 350

11.2.5. Rüzgâr
Rüzgâr enerjisi, ısıları farklı olan hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur.
Güneşten yeryüzüne ulaşan enerjinin %1-2'si rüzgâr enerjisine dönüşmektedir. Rüzgâr
türbinleri, yenilenebilir nitelikte olan hava akımını elektrik enerjisine dönüştürmektedir.
Rüzgâr türbinlerinin çalışması çevreye zararlı gaz emisyonuna neden olmadığından enerji
geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Geleneksel güç
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Doğal Gaz, (Çevrimiçi), http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz
29.06.2015.
349 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı; Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar
Görünümü,http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+veTabii+KaynaklarG%C3%B6r%C3
%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf, 06.07.2015.
348

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Güneş Enerjisi, (Çevrimiçi) http://www.enerji.gov.tr/index.
php?dil=tr&sf=webpages&b=gunes&bn=233&hn=&nm=384&id=40695, 14.02.2013.
350
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santrallerinin aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt
fiyatı risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer ülkelere
bağımlılığı azaltan yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynaktır. Ancak rüzgâr türbinlerinin
büyük alan kaplaması, gürültü kirliliği oluşturması ve üretilen elektriğin kalite sorunları gibi
bazı dezavantajları bulunmaktadır. 351

11.2.6. Jeotermal
Jeotermal enerji, yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının
akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru
buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. Jeotermal
kaynaklar yoğun olarak aktif kırık sistemleri ile volkanik ve magmatik birimlerin etrafında
oluşmaktadır. Jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal elektrik santrallerinde CO2, NOx,
SOx gazlarının salınımı çok düşük olduğundan temiz bir enerji kaynağı olarak
değerlendirilmektedir. Jeotermal enerji, jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her
türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Düşük (20-70°C) sıcaklıklı sahalar başta ısıtma sektörü
olmak üzere, endüstride, kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Orta sıcaklıklı (70150°C) ve yüksek sıcaklıklı (150°C'den yüksek) sahalar ise elektrik üretiminin yanı sıra
reenjeksiyon koşullarına bağlı olarak entegre şekilde ısıtma uygulamalarında da
kullanılabilmektedir. Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 9.700 MW, yıllık üretim 80
milyar kWh olup, jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk 5 ülke; ABD, Filipinler, Meksika,
Endonezya ve İtalya şeklindedir. Elektrik dışı kullanım ise 33.000 MW'tır. Dünya'da
jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ilk 5 ülke ise Çin, Japonya, ABD, İzlanda ve
Türkiye'dir. Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığından oldukça yüksek jeotermal
potansiyele sahip olan bir ülkedir. 352

11.2.7. Biyoyakıt
Biyoyakıt, içeriklerinin hacim olarak en az %80'i son on yıl içerisinde toplanmış canlı
organizmalardan elde edilmiş her türlü yakıt olarak tanımlanır. Biyodizel, biyoetanol,
biyogaz ve biokütle olarak değerlendirilmektedir. Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya,
aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağlardan veya hayvansal yağlardan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Rüzgâr Enerjisi, (Çevrimiçi) http://www.enerji.gov.tr/index.
php?dil=tr&sf=webpages&b=ruzgar&bn=231&hn=&nm=384&id=40696, 14.02.2013.
352
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Jeotermal Enerji, (Çevrimiçi) http://www.enerji.gov.tr/index.
php?dil=tr&sf=webpages&b=jeotermal&bn=234&hn=&nm=384&id=40697, 14.02.2013.
351
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üretilen bir yakıt türüdür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel
hammaddesi olarak kullanılabilir. Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda
petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Biyodizel, tarımsal bitkilerden
elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2'i dönüştürüp karbon döngüsünü sağladığı
için, sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermez. Ülkemizde de biyodizel çok soğuk
bölgelerimizin dışında dizelin kullanıldığı her alanda kullanılabilecek bir yakıttır. Ulaştırma
sektöründe benzin ile karıştırılarak, küçük ev aletlerinde, kimyasal ürün sektöründe kullanılan
Biyoetanol, yakıtın oksijen seviyesini arttırarak, yakıtın daha verimli yanmasını sağlar, egzoz
çıkışındaki zararlı gazları azaltır, kanserojen maddelerin çevreci alternatifidir, egzoz
emisyonlarını azaltır. Gıda tarımına elverişli alanların biyodizel ve biyoetanol üretimine
ayrılması ve bu şekilde gıda güvenliği açısından küresel bir risk oluşturması hususu biyoyakıt
tarımının en çok eleştirilen yönü olmaktadır. Biyogaz organik maddelerin (hayvansal atıklar,
bitkisel atıklar, şehir ve endüstriyel atıklar) oksijensiz şartlarda biyolojik parçalanması
(anaerobik fermantasyon) sonucu oluşan ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit gazıdır.
Biyogaz teknolojisi ise organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji elde edilmesine hem
de atıkların toprağa kazandırılmasına imkân vermektedir. 353

11.2.8. Hidrolik
Çeşitli enerji kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu
olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih edilmektedir. Hidroelektrik
santraller; çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, enerji
fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı
olmayan yerli bir kaynaktır. Teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek tüm
hidroelektrik potansiyelin 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretiminde kullanılması
hedeflenmektedir. 354

11.2.9. Nükleer Enerji
Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır.
Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen bu enerjiye "çekirdek enerjisi" veya "nükleer

Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı;
Biyoyakıt,
(Çevrimiçi)
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=biyoyakit&bn=235&hn=&nm=384&id=40698 14.02.2013.

353

Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı,
Hidrolik,
(Çevrimiçi)
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=hidrolik&bn=232&hn=&nm=384&id=40699
14.02.2013.
354
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enerji" adı verilmektedir. Nükleer reaktörler nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren
sistemlerdir. Temel olarak fisyon sonucu açığa çıkan nükleer enerji nükleer yakıt ve diğer
malzemeler içerisinde ısı enerjisine, bu ısı enerjisi de kinetik enerjiye ve daha sonra da
jeneratör sisteminde elektrik enerjisine dönüştürülür. 1.000 MWe gücündeki bir nükleer
reaktör, yılda yaklaşık olarak 27 ton (7 m3) kullanılmış yakıt üretmektedir. Fosil yakıtlı,
özellikle de kömür yakıtlı santrallerin, çevre etkisi nükleer santrallerle kıyaslanamayacak
ölçüde olumsuzdur. Nükleer santraller, çevre etkisi bakımından tercih edilmesi gereken bir
seçenektir. Normal işletme koşulları altında çalışan nükleer reaktörlerin, dışarıya
verebilecekleri en fazla radyoaktivite, normal doğal radyasyon seviyesinin %0,1-1'i ile
sınırlandırılmış olup pratikteki durum ise bu sınırların da altındadır. Elektrik üretiminin
sürekliliği yönünden, nükleer santraller, termik ve hidrolik santrallere göre daha güvenli ve
emre amadedir. Ülkemizde elektrik enerjisi arz ve talep projeksiyonlarına bağlı olarak, 2020
yılına kadar, nükleer enerji santrallerinin, elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en az
%5 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Bu amaçla 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 2007 yılı içerisinde çıkartılmıştır.
Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mersin-Akkuyu'da nükleer santral
yapımına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. 355

11.2.10. Hidrojen Enerjisi
Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine
sahiptir. 1 kg hidrojen 2,1 kg doğal gaz veya 2,8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye sahiptir.
Ancak birim enerji başına hacmi yüksektir. Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda
kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde,
atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına
göre ortalama %33 daha verimli bir yakıttır. Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su
buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde
üretimi söz konusu değildir. Araştırmalar, mevcut koşullarda hidrojenin diğer yakıtlardan
yaklaşık üç kat pahalı olduğunu ve yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanımının hidrojen
üretiminde maliyet düşürücü teknolojik gelişmelere bağlı olacağını göstermektedir. Bununla
birlikte, günlük veya mevsimlik periyodlarda oluşan ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin
hidrojen olarak depolanması günümüz için de geçerli bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Nükleer Enerji, (Çevrimiçi)
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=nukleerenerji&bn=224&hn=224&nm=384&id=38
14.02.2013.
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Bu tarzda depolanan enerjinin yaygın olarak kullanılabilmesi örneğin toplu taşıma amaçları
için- yakıt piline dayalı otomotiv teknolojilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Şu anda dünyada
her yıl yaklaşık 50 milyon ton/500 milyar m3 hidrojen üretilmekte, depolanmakta, taşınmakta
ve kullanılmaktadır. En büyük kullanıcı payına kimya sanayi, özellikle petrokimya sanayi
sahiptir.356

11.3. Dünyada Enerji
Amerikan Enerji Bilgi İdaresi tarafından 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre
2008 ve 2035 yılları arasında enerji tüketiminin %35 artacağı, dünyanın toplam enerji
kullanımının ise 2008 yılında 505 katrilyon btu iken 2020 de 619 katrilyon btu, 2035 yılında
ise 770 katrilyon btuya ulaşması beklenmektedir. Enerji tüketiminde büyüme çoğunlukla
OECD ülkeleri dışında gerçekleşmektedir. 1990 ve 2035 yıllarını kapsayan bir çalışmaya
göre OECD ülkelerinde enerji tüketiminin %18 artması beklenirken OECD ülkeleri dışında
bu oran %85 olarak öngörülmektedir. 357 (Grafik 11.1 ve Grafik 11.2).
Grafik 11.1. Dünya Enerji Tüketimi

Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı, Enerji Sektörü Raporu, Eylül 2012.

Grafik 11.2. Dünyada Yakıt Türlerine Göre Enerji Tüketimi

Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı;
Hidrojen
Enerjisi,
(Çevrimiçi)
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=hidrojenenerjisi&bn=225&hn=225&nm=384&id=3
89 14.02.2013.
357
Güney Ege Kalkınma Ajansı, Enerji Sektörü Raporu, Eylül 2012.
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Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı, a.ge.

Gelişmiş ekonomilerde krizler, eski zamanlardakine kıyasla daha uzun bir seyir
izlemektedir. İşsizlik oranları hala yüksek seviyelerdedir ve gelir artışları çok küçük
düzeylerde olmaktadır. Bu nedenlerle dünya piyasalarındaki belirsizlik enerji fiyatlarına da
yansımaktadır. Artan petrol talebi ve yetersiz gelen arz nedeniyle 2010-2011 yıllarında petrol
fiyatları artmıştır. Petrol fiyatları Kasım 2010’da varil başına $82 iken Nisan 2011’de $112’a
yükselmiştir. Hızlı yükselen petrol fiyatları, bölgesel olarak yaşanabilecek tedarik kısıntıları
gelecekte de fiyatlarda artışlar yaşanacağının habercisidir. 2011 de Amerika Birleşik
Devletleri’nde ham petrol varil başına yaklaşık $100 dolar iken 2020 de bu fiyatın varil
başına $108, 2035 yılında ise varil başına $125 olması beklenmektedir. 2011 yılının Mart
ayında Japonya’da yaşanan tsunami ve deprem felaketleri ve ardından yaşanan Fukuşima
nükleer tesislerindeki sızıntı gelecek için farklı sonuçlar doğurmuştur. Nükleer enerji daha
fazla sorgulanmaya başlanmış ve nükleer enerji kullanan ülkeler gelecek hesaplarını gözden
geçirmeye başlamışlardır. 358
Dünya petrol rezervinin yaklaşık olarak yarısı Orta Doğu bölgesinde bulunmaktadır.
Bu bölgeyi yaklaşık %20’lik bir pay ile Güney ve Orta Amerika bölgesi takip etmektedir. Bu
coğrafyadaki en önemli ülke Venezuela olup dünya rezervinin yaklaşık olarak %18’i bu
ülkede bulunmaktadır. Venezuela’yı yaklaşık olarak %16 petrol rezerv payı ile Suudi
Arabistan takip etmektedir. 2013 yılı petrol üretim değerleri göz önüne alındığında ise
Venezuela’nın ilk 10 ülke içinde yer almadığı görülmektedir. Üretim açısından yapılacak bir
358

A.e.

278

değerlendirmede Suudi Arabistan, Rusya ve ABD başı çeken ülkeler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu üç ülkenin dünya üretimindeki payı ise %36,8’dir. Tablo 11.1’de ülkelerin
sahip oldukları rezerv miktarlarını gösteren veriler yer almaktadır. 359
Tablo 11.1. Dünya Kanıtlanmış Petrol Rezervleri
SIRA

ÜLKELER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Venezuela
Suudi Arabistan
Kanada
İran
Irak
Kuveyt
B. Arap Emirlikleri
Rusya
Libya
Nijerya
DÜNYA-TOPLAM

1 OCAK 2014
(milyar varil)
297.740
265.850
173.200
157.300
140.300
101.500
92.200
80.000
48.470
37.140
1614.514

1 OCAK 2013
(milyar varil)
297.570
265.410
173.105
154.580
141.350
101.500
92.200
80.000
48.010
37.200
1639.405

Kaynak: Oil & Gas Journal; Worldwide Look at Reserves and Production, 12.03.2012, (Çevrimiçi),
http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-1/drilling-production/worldwide-look-at-reserves-and-production.html,
10.02.2015.

Dünya görünür doğal gaz rezervi 2013 yılı sonu itibarıyla 185,7 trilyon m3 ’dür. Bu
rezervin %43,2’si Orta Doğu bölgesinde bulunmaktadır. İran ve Katar bu bölgede önemli
rezervlere sahip ülkeler olarak öne çıkmaktadırlar. Avrupa ve Avrasya bölgesi görünür rezerv
açısından %30,5 ile ikinci sırada yer alırken, bu bölgede rezerv açısından Rusya önemli bir
pozisyona sahiptir.360 (Tablo 11.2).
Tablo 11.2. Dünya Kanıtlanmış Doğalgaz Rezervleri
SIRA

ÜLKELER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rusya
İran
Katar
Amerika
Suudi Arabistan
Türkmenistan
B. Arap Emirlikleri
Venezuela
Nijerya
Cezayir
DÜNYA-TOPLAM

1 OCAK 2014
(milyar ft3)
1688.228
1192.907
885287
372179
290811
265000
200000
196411
180737
159054
7023.882

1 OCAK 2013
(milyar ft3)
1688.228
1187.000
890000
348809
287844
265000
200000
195100
182008
159054
6885.695

Kaynak: Oil & Gas Journal; Worldwide Look at Reserves and Production, 12.03.2012, (Çevrimiçi),
http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-1/drilling-production/worldwide-look-at-reserves-andproduction.html, 10.02.2015.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji, (Çevrimiçi,)
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+ve+Tabii+Kaynaklar+G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3
%BC%2fSayi+08.pdf 02.07.2015.
360
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji, (Çevrimiçi,)
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+ve+Tabii+Kaynaklar+G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3
%BC%2fSayi+08.pdf. 02.07.2015.
359
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11.4. Türkiye’de Enerji
Türkiye'de nihai enerji tüketimi son yıllarda hızlı bir artış eğilimi göstermiş ve 2010
yılı itibari ile 83,4 MTEP olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında Türkiye’de 229,3 milyar kWh
elektrik ve 44,2 milyar metreküp doğal gaz ekonomideki çeşitli aktörler tarafından
tüketilmiştir. 2011 yılında Türk rafinerileri tarafından işlenen ham petrol miktarı ise hemen
hemen 21 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 361
“Türkiye’nin son yıllarda yakalamış olduğu yüksek ekonomik büyüme oranlarıyla
paralel olarak yıllık elektrik enerjisi tüketim artış hızı son 11 yılda ortalama %5,59
seviyelerinde gerçekleşmiş ve 2004 yılında 150 milyar kWh olan elektrik tüketimimiz 2014
yılında 1,70 kat artarak 255,5 milyar kWh’e ulaşmıştır.” 362 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
verilerine göre,Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2017 yılında bir önceki yıla göre %5,6 artarak 294,9
milyar kWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %7,7 oranında artarak 295,5 milyar kWh olarak
gerçekleşmiştir. Elektrik tüketiminin 2023 yılında baz senaryoya göre yıllık ortalama %4,8artışla 385
TWh'e ulaşması beklenmektedir.

Kişi başına tüketim rakamlarına bakıldığında ise Türkiye'nin OECD ve Avrupa
ortalamalarının altında tüketim seviyelerine sahip olduğu görülmektedir. ETKB (Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı) verilerine göre kişi başına elektrik üretimi 2009 yılı itibariyle
yıllık brüt 2.685 kWh olarak gerçekleşmiştir.
IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) ortalamasının yaklaşık dörtte birine tekabül etmekte
olan bu seviyenin, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve artan enerji ihtiyacına paralel olarak
artması beklenmektedir. Nitekim fert başına brüt elektrik üretimi 2010 yılı itibariyle brüt
2.865 kWh olarak gerçekleşmiştir. 363 2013 yılı sonu itibarı ile kişi başına yıllık enerji tüketimi
ise 3210 kWh’dır. 364 (Tablo 11.3).

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012,
(Çevrimiçi),http://www.epdk.gov.tr/documents/strateji/rapor_yayin/yatirimciel_kitabi/Sgb_Rapor_Yayin_Yatiri
mciel_Kitabi_Tr_2012_y6Xj7FNVt7F6.pdf. 06.07.2015.
362
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı; Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Görünümü,
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+veTabii+KaynaklarG%C3%B6r%C3
%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf, 06.07.2015.
363
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012,
(Çevrimiçi),http://www.epdk.gov.tr/documents/strateji/rapor_yayin/yatirimciel_kitabi/Sgb_Rapor_Yayin_Yatiri
mciel_Kitabi_Tr_2012_y6Xj7FNVt7F6.pdf. 06.07.2015.
364
Oğuz Türkyılmaz, Türkiye'nin Enerji Görünümü ve Geleceği, Şubat 2014, (18.2.2014), TMMOB Makina
http://esiad.org.tr/wpMühendisleri Odası/Ege
Sanayici ve İşadamları Derneği (Çevrimiçi),
361
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Tablo 11.3. Kişi Başına Yıllık Elektrik Enerjisi Tüketimi

Kaynak: Oğuz Türkyılmaz, Türkiye'nin Enerji Görünümü ve Geleceği, Şubat 2014, (18.2.2014), TMMOB
Makina Mühendisleri Odası/Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (Çevrimiçi), http://esiad.org.tr/wpcontent/uploads/2014/02/O%C4%9Fuz-T%C3%BCrky%C4%B1lmaz-T%C3%BCTurkiyenin-EnerjiG%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC-veGelece%C4%9Fi.pdf 29.06.2015.

Enerji, özellikle de elektrik enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir önceliğe sahiptir.
Bazı sanayi kolları ile konutlarda bazı amaçlı kullanımlarda ikame edilemezdir, refah
seviyesinin sürdürülebilmesi için de günlük yaşamın birçok alanında vazgeçilmezdir. Gelişen
teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları
üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale
getirmiştir. Yeryüzünde fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim
değişiklerine yol açması, diğer yandan nükleer enerji kaynaklarının toplumsal, çevresel ve
ekonomik açıdan yüksek maliyetli olması ve Japonya’daki son kaza henüz risk sorununun
çözümlenemediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, ülkelerin yerli ve yenilenebilir
kaynaklara yönelmesinin ve öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanmasının önemi
artırmıştır. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan gereksinimlerden dolayı,
günümüzde sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğal dengenin korunması için yerli ve
yenilenebilir

enerji

kaynaklarının

işlenmesi

ve

kullanılmasının

önemi

giderek

çoğalmaktadır. 365(Tablo 11.4 ve Tablo 11.5).

content/uploads/2014/02/O%C4%9Fuz-T%C3%BCrky%C4%B1lmaz-T%C3%BCTurkiyenin-EnerjiG%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC-veGelece%C4%9Fi.pdf 29.06.2015.
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A.e.
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Tablo 11.4. Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Üretimi

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili
Kuruluşlarının
Amaç
ve
Faaliyetleri,
(Çevrimiçi),
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fMavi+Kitap%2fMAV%C4%B0+K%C4%B
0TAP+2014+bask%C4%B1.pdf , 06.07.2015.

Tablo 11.5. Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili
Kuruluşlarının
Amaç
ve
Faaliyetleri,
(Çevrimiçi),
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fMavi+Kitap%2fMAV%C4%B0+K%C4%B
0TAP+2014+bask%C4%B1.pdf , 06.07.2015.

Son on yıl içerisinde, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin’den sonra en fazla
arttığı ikinci ülke konumunda bulunan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de ekonomik ve
sosyal gelişme hedefleri ile tutarlı olarak, enerji talebi artışı bakımından dünyanın en
dinamik enerji ekonomilerinden biri olmaya devam etmesi beklenmektedir. Hızla artan enerji
talebi neticesinde Türkiye’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatına
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bağımlılığı artmaktadır. Ülkemizin hâlihazırda toplam enerji talebinin yaklaşık %26’sı yerli
kaynaklardan karşılanmaktayken, kalan bölümü çeşitlilik arz eden ithal kaynaklardan
karşılanmaktadır. 366
Ülkemiz, çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde,
 Kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesini,
 Enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını arttırırken, nükleer enerjiden de
yararlanılmaya başlanılmasını,
 Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmasını ve
 Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. 367
Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, jeotermal
potansiyeli ile dünyada 7., Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır. Buna ilaveten,
hidroelektrik kaynakları, rüzgâr ve güneş enerjisinin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir.
2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin %30’unun yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir. Öte yandan Türkiye, yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesine verdiği önemin bir ifadesi olarak, 26 Ocak 2009 tarihinde
Bonn’da düzenlenen konferans sonunda imzalanan anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir
Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 368
Türkiye, dünya ülkeleri arasında 369;
 Birincil enerji tüketiminde 21.
 Petrol tüketiminde 26.
 Doğal gaz tüketiminde 20.
 Kömür tüketiminde 14.
 Elektrik tüketiminde 20.
 En fazla kömür rezervine sahip 17.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Enerji Stratejisi, (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerjistratejisi.tr.mfa, 14.02.2013.
367
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Enerji Stratejisi, (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerjistratejisi.tr.mfa, 14.02.2013.
368
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Enerji Stratejisi, (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerjistratejisi.tr.mfa , 14.02.2013.
369
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 2013 Yılı Bütçe Sunumu, (14 Kasım 2013),
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2f2014+Y%C4%B1l%C4%B1+B
%C3%BCt%C3%A7esinin+TBMM+Plan+ve+B%C3%BCt%C3%A7e+Komisyonuna+Sunumu.pdf
,
01.07.2015.
366
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 En fazla kömür üreten 13.
 Elektrik üretiminde 20.
 Jeotermal enerji kapasitesinde 12.
 Güneş enerjisi kapasitesinde 27.
 Rüzgâr enerjisi kapasitesinde 16. ülke konumundadır.
OECD ülkelerinde 2010 yılında 5,6 milyar TEP olan dünya birincil enerji talebinin
yüzde 3,5 oranında artarak 2030 yılında 5,8 milyar TEP’e ulaşması beklenmektedir. OECD
üyesi olmayan ülkelerde ise 2010 yılında 6,4 milyar TEP olan dünya birincil enerji talebinin
yüzde 69 oranında artarak 2030 yılında 10,9 milyar TEP’e ulaşması öngörülmektedir.
Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı
gerçekleştiği ülke durumundadır. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2002 yılından bu yana
elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi
olmuştur. 370
“2023 yılında birincil enerji talebimizin yüzde 90 oranında artarak 218 milyon TEP’e
ulaşması beklenmektedir. Kömürün yüzde 37, doğal gazın yüzde 23, petrolün yüzde 26,
hidrolik enerjinin yüzde 4, nükleer enerjinin yüzde 4, yenilenebilir ve diğer enerji
kaynaklarının payının yüzde 6 olması öngörülmektedir.” 371
Yüksek talep artışının karşılanması, yeterli yatırım yapılması ve ekonomik verimliliğin
artırılması için, ülkemizde 2000 yılı sonrasında enerji sektöründe rekabeti öngören yeni bir
yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda,


Elektrik Piyasası Kanunu (2001)



Doğal Gaz Piyasası Kanunu (2001)



Petrol Piyasası Kanunu (2003)



LPG Piyasası Kanunu (2005)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 2013 Yılı Bütçe Sunumu, (14 Kasım 2013),
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2f2014+Y%C4%B1l%C4%B1+B
%C3%BCt%C3%A7esinin+TBMM+Plan+ve+B%C3%BCt%C3%A7e+Komisyonuna+Sunumu.pdf
,
01.07.2015.
371
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 2014 Yılı Bütçe Sunumu, (14 Kasım 2014),
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2f2014+Y%C4%B1l%C4%B1+B
%C3%BCt%C3%A7esinin+TBMM+Plan+ve+B%C3%BCt%C3%A7e+Komisyonuna+Sunumu.pdf
,
01.07.2015.
370
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Yenilenebilir Enerji

Kaynaklarının

Elektrik

Enerjisi

Üretimi

Amaçlı

Kullanımına İlişkin Kanun (2005)


Enerji Verimliliği Kanunu (2007)



Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu (2007)



Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin
Kanun (2007): Bu Kanun ile ayrıca, yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi
üretimi amaçlı kullanımına ilişkin düzenlemeler de getirilmiş ve yerli kömür
yakıtlı santral yapımı teşvik edilmiştir.



Arz güvenliğine ilişkin 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2008) yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarla bugüne kadar üç temel sütun
(doğal gaz, kömür ve hidrolik) üzerine kurulu olan enerji sektörü, yenilenebilir kaynaklar ve
nükleer enerjiyi de içerecek şekilde beş sütunlu ve sağlıklı bir yapıda yeniden
yapılandırılmaktadır. 372
2025 yılına kadar olan dönemde petrol ve doğal gaz talebinde artışın sürmesi, dünya
enerji talebinin ana parçasının fosil yakıtlardan sağlanması beklenmektedir. Global ısınma ve
çevre sorunu üzerinde kitleler bilinçlendikçe, fosil olmayan enerji kaynaklarına talebin
artacağı vurgulanmaktadır. Nükleer enerjinin sınırsız potansiyeli nedeni ile enerji bütçelerinde
payının artması, yeni ve yenilenebilir kaynaklardan, yeni enerji teknolojilerinden
yararlanılması üzerinde durulmaktadır. Bilinen bitümlü şist, toryum ve uranyum yatakları
potansiyel rezervler olarak beklemektedir. Türkiye, tükenebilir konvansiyonel fosil yakıt
rezervlerinin aksine, tükenmez doğal kaynakların potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir.
Aynı zamanda Türkiye, yenilenebilir enerjiler üzerinde atılım yapan bir ülke olmak
zorundadır. 373 “Elektrik enerjisi talebinde 2011 yılında yüzde 9,4, 2012 yılında ise yüzde 5,1
artış olmuştur. 2002 yılında 132,6 kWh saat olan elektrik tüketimimiz yaklaşık iki kat artarak
2012 yılında 242 milyar kWh’ye ulaşmıştır. 2013 yılı ekim ayın sonu itibariyle ise elektrik
üretiminin yüzde 41,3’ü doğal gazdan, yüzde 29,2’u hidrolikten, yüzde 24,2’si kömürden ve

Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı;
Enerji,
(Çevrimiçi,)
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+ve+Tabii+Kaynaklar+G%C3%B6r%
C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf02.07.2015
373
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD); 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Enerji Stratejisinin
Değerlendirilmesi, Yayın No: TÜSİAD-T/98-12/239, İstanbul, Aralık 1998, ss. 15-16.
372
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yüzde 5,4’ü ise diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. 374 2016 yılı itibarıyla toplam elektrik
enerjisi üretimi içinde termik santrallerden üretilen elektrik enerjisinin oranı %67,63’dür. Bu
oran içerisinde ilk sırayı %32,1’lik payı ile doğal gaz + LNG kaynaklı santraller alırken onu
%33,74 orana sahip kömür kaynaklı santraller takip etmiştir. Termik santrallerin payı %24,6
olmuştur. 375 Bakanlığın verilerine göre, 2017 yılı itibariyle elektrik üretimimizin, %37 ‘si
doğal gazdan, %33’ü kömürden, %20’si hidrolik enerjiden, %6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal
enerjiden ve %2’si diğer kaynaklardan sağlanmıştır. Son yıllarda, belirli bir anda talep edilen
en yüksek elektrik enerjisi talebi; 376
 2009 yılında 29.870 MW,
 2010 yılında 33.392 MW,
 2011 yılında 36.122 MW,
 2012 yılında 39.045 MW,
 2013 yılı Ağustos ayında 38.274 MW olarak gerçekleşmiştir. (Grafik 11.3 ve Grafik
11.4).
Grafik 11.3. Türkiye Elektrik Üretim Değerleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 2013 Yılı Bütçe Sunumu, (14 Kasım 2013),
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2f2014+Y%C4%B1l%C4%B1+B
%C3%BCt%C3%A7esinin+TBMM+Plan+ve+B%C3%BCt%C3%A7e+Komisyonuna+Sunumu.pdf 01.07.2015.
374

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı; Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü,
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+veTabii+KaynaklarG%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%B
C%2fSayi+08.pdf,
376
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı;
2013
Yılı
Bütçe
Sunumu,
(14
Kasım
2013),
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2f2014+Y%C4%B1l%C4%B1+B%C3%BCt%C3%A7esinin+
TBMM+Plan+ve+B%C3%BCt%C3%A7e+Komisyonuna+Sunumu.pdf01.07.2015.
375
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Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı;
Tabii

Kaynaklar

Dünya ve Ülkemiz Enerji ve
Görünümü,

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+veTabii+KaynaklarG%C3%
B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf, 06.07.2015.

Grafik 11.4. 2015 Yılı Mart Ayı Sonu İtibarı ile Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil
Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı (%)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı;
Tabii

Kaynaklar

Dünya ve Ülkemiz Enerji ve
Görünümü,

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji+veTabii+KaynaklarG%C3%
B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%2fSayi+08.pdf, 06.07.2015.
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Uygulamalar

1. Kyoto Protokolü ne zaman, hangi ülkelerin katılımıyla gerçekleşmiştir ve bu
protokolün temel ilkeleri nelerdir? Araştırınız.
2. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir ve klasik enerji kaynaklarından
üstünlükleri nelerdir? Bir fayda-maliyet analizi yapınız.
3. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet sitesini inceleyiniz ve
aşağıdaki bağlantıdaki elektronik kitabı okuyunuz.
http://www.enerji.gov.tr/Resources/Sites/1/Pages/Sayi_05/Sayi_05.html#p=6

4. Sürdürülebilir bir çevre nasıl sağlanabilir? Bu konu hakkında sanayicilere
önerileriniz neler olabilir? Bir öneri raporu hazırlayınız.
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Uygulama Soruları

1)

Dünya enerji üretimini ve rezervlerini değerlendirin.

2)

Türkiye’nin enerji kaynaklarını açıklayın.

3)

Türkiye’nin enerji talebini dünya enerji kaynaklarına göre açıklayın.

4)

Türkiye’nin elektrik üretimini yorumlayın.

5)

Türkiye’nin enerji üretim ve tüketimini yorumlayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enerji, üretim işlemlerinde zorunlu bir girdidir. Ayrıca, toplumların refah düzeylerini
yükseltmek için ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Ekonomiye,
yeterli ve güvenilir enerjinin, yerinde, zamanında ve düşük maliyetle sağlanması
gerekmektedir. Enerji; malların üretiminde talep edilen bir üretim faktörü olup; enerji
politikaları da sürdürülebilir kalkınma politikalarının bir bölümüdür. Enerji sektöründe;
verimli, tasarruflu, temiz çalışan üretim ve tüketim teknolojilerine ağırlık vermek zorunludur.
Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir girdisi olan yenilenebilir enerji kaynakları geliştirilmeli
ve yaygınlaştırılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)İçeriklerinin hacim olarak en az %80'i son on yıl içerisinde toplanmış canlı
organizmalardan elde edilmiş her türlü yakıt olan enerji kaynağı hangisidir?
A) Nükleer enerji
B) Hidrolik
C) Hidrojen enerjisi
D) Biyoyakıt
E) Doğal gaz
2) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmesinin ve
öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanmasının önemini arttıran gelişmelerden
değildir?
A) Nükleer enerji kaynaklarının zor elde edilmesi
B) Nükleer enerji kaynaklarının kolay elde edilmesi
C) Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan gereksinimler
D) Nükleer enerji kaynaklarının toplumsal, çevresel ve ekonomik açıdan yüksek maliyetli
olması
E) Yeryüzünde fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim
değişiklerine yol açması
3) Yüksek talep artışının karşılanması, yeterli yatırım yapılması ve ekonomik
verimliliğin artırılması için ülkemizde 2000 yılı sonrasında enerji sektöründe rekabeti
öngören yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak yürürlüğe giren
kanun hangisidir?
A) Enerji Verimliliği Kanunu
B) Elektrik Piyasası Kanunu
C) LPG Piyasası Kanunu
D) Petrol Piyasası Kanunu
E) Bankacılık Düzenleme ve Kurumu Kanunu
4) Türkiye’de taş kömürü üretimi linyit kömürü üretiminden çok daha fazladır.
A) Doğru
B) Yanlış
5) Enerji kaynaklarından petrol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Petrol sadece gaz ve sıvı halde bulunabilir. Katı halde hiç bulunamaz.
b) Hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan
çok karmaşık bir bileşimdir.
c) Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal gaz olarak
adlandırılır.
d) Petrol rezervinin 102 milyar tonu (%57) Orta Doğu Ülkelerinde bulunur.
e) Ham petrol ve doğal gazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için bunlar
"Hidrokarbon" olarak da isimlendirilirler.
291

6) I. Kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesi,
II. Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulması,
III. Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’nin çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde ele
alınmamaktadır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II, III

D) I, III

E) I, II, III

7) 1973 yılında yaşanan Petrol Krizi’nin etkilerine bakıldığında hangisi Türkiye
ekonomisi için söylenemez?
A) 1973 yılında yaşanan Petrol Krizi ile birlikte Türkiye’de bu petrol krizinden olumsuz bir
şekilde etkilenmiş, dış ticaret açığı sebebiyle uluslararası para piyasalarından ciddi
miktarlarda borçlanma sürecine girmiştir.
B) Petrol krizinin ilk etkileri, işçi dövizi girişleri sayesinde yüksek düzeyde bulunan dış
rezervlerden karşılanmıştır.
C) 1961’de başlayan IMF sözleşmeleri, aralıksız olarak devam etmiştir.
D) Eldeki rezervlerin kısa süre içerisinde tükenmesi ile birlikte uluslararası kuruluşlardan
borçlanma yoluna gidilmiştir.
E) Uluslararası mali kuruluşların da yardımları kesilince Türkiye, uluslararası özel sermaye
piyasalarına yönelmek zorunda kalmıştır. Finansman için bulunan kaynak kısa süreli
Eurodolar krediler olmuştur.
8)Yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak
rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru
kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisine ne ad verilir?
A) Biyoyakıt
B) Nükleer enerji
C) Volkanik enerji
D) Hidrojen enerjisi
E) Jeotermal enerji
9) I. Kömür
II. Petrol ve Doğalgaz
III. Kok ve Havagazı
IV. Odun Kömürü
V. Nükleer Güç
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri birincil enerji kaynaklarından değildir?
A) III ve IV
B) Yalnız V
C) I ve V
D) I, II ve IV
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E) I, III ve V
10)

I. Linyit
II. Güneş enerjisi
III. Hidrojen enerjisii
IV. Doğalgaz
V. Biyoenerji

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer
almaz?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) Yalnız V
E) I ve IV

Cevaplar
1-)d

2-)b

3-)b

4-)b

5-)a

6-)e

7-)c

8-)e

9-)a

10-)e
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12. TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Tarım Sektörünün Tanımı
12.2. Türkiye’de Son Yıllarda Kır ve Kent Nüfusundaki Değişim ve Tarım
Sektörünün Genel Özellikleri
12.3. Tarımın İktisadi Gelişme ile İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tarım sektörünün özellikleri nelerdir?
2) Tarımın ülke ekonomileri için önemi nedir?
3) Kır ve kent nüfusu dengesinin tarım sektörünün gelişimi için nasıl bir önemi
bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tarım Sektörünün Tanımı

Türkiye’de tarımın tanımı ve Tarım sektörünün tanımı ve
tarım sektörünün özelliklerini özelliklerini anlamak.
kavrayabilmek.

Türkiye’de Son Yıllarda Türkiyede tarım sektörünün
Kır ve Kent Nüfustaki gelişiminin yıllar itibariyle
Değişim
ve
Tarım detaylı bir şekilde ortaya
Sektörünün
Genel konulması.
Özellikleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kır ve kent nüfusu oranlarını
incelemek
ve
tarım
sektörünün
özelliklerini
araştırmak.

sektörünün
ülke
Tarımın İktisadi Gelişme ile Tarımın iktisadi gelişme ile Tarım
ilişkisini ortaya koyabilmek.
ekonomisinin
gelişimine
İlişkisi
katkısını değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Türkiye’de Tarım Sektörü

•

Kır ve Kent Nüfusu

•

Tarım Sektörünün Özellikleri

•

İktisadi Gelişme
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Giriş
Bu bölümde tarım ve Türk tarımı üzerinde durulmuştur. Tarımsal üretimin doğa
koşullarına bağlılığının önlenememesi, ülke ekonomilerinde hem makro hem de mikro açıdan
çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Ekonomilerin gelişmişlik seviyelerinden bağımsız olarak ister
az gelişmiş isterse gelişmiş olsun her ülkede gözlemleyeceğimiz tarım sektörünün genel
özellikleri; talebin fiyat esnekliğinin ve gelir esnekliğinin düşük, üretimde risk ve belirsizlik
unsurların fazla olmasıdır. Bu özelliklerin; yanında ülkeden ülkeye değişen tarımsal nüfus,
verimlilik ve işletmelerin durumu gibi unsurlar vardır.
Türkiye’de tarımın ekonomi ve istihdam içindeki payının küçümsenemeyecek kadar
büyük olması geçmişten beri bu sektörün gündemde olmasına neden olmuş, fakat bu alandaki
sorunlara yönelik kalıcı çözümler bulunamamıştır 377.

Mustafa Acar ve Erdem Bulut, “Türkiye’de ve Dünya’da Tarımsal Destekleme Politikalarında Son
Gelişmeler,” Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi, Cilt 11, Sayı 17, 2009, s.2.
377
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12.1. Tarım Sektörünün Tanımı
Tarım sektörü, tarım ürünlerinin üretim, dağıtım ve pazarlaması ile tarımsal krediler,
tarımsal araştırma, geliştirme ve yayın gibi faaliyetleri kapsayan bir sektördür 378 . Tarım
sektörünün temel görevi toplum bireylerinin beslenme, temel ihtiyaç maddelerini yeterli ve
nitelikli olarak sağlamak, istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve dış satım
olanaklarını geliştirmek suretiyle milli gelire katkıda bulunarak ekonomik ve sosyal
kalkınmayı hızlandırmaktır.

12.2. Türkiye’de Son Yıllarda Kır ve Kent Nüfusundaki Değişim ve
Tarım Sektörünün Genel Özellikleri
Kırsal nüfus özellikle 1980’den sonra düzenli bir azalış içerisine girmiştir. Bundan
önceki yıllarda ise 1927 ve 1980 arasında kırsal nüfus devamlı olarak artmıştır. Kentsel
nüfusta da devamlı bir artış görülmektedir.2012 yılına bakıldığı zaman kentsel nüfusun
%77,3, kırsal nüfusun ise %22,7 olduğunu tablo 12.1’den görmekteyiz. TÜİK verilerine göre
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %92,3 iken, bu oran 2017 yılında
%92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 olarak gerçekleşti.
Nüfusumuz 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.
Tablo 12.1.: Kır ve Kent Nüfusundaki Gelişmeler
Kırsal Nüfus

Sayım Yılları
1927
1940
1950
1960
1970
1980
1985
1990
1997
2007
2012
2014

378

Sayı

Oran
( %)

10.342.391
13.474.701
15.702.851
18.895.089
21.914.075
25.091.950
23.798.701
23.146.684
22.179.676
20.838.397
17.178.953
6.409.722

75.8
75.6
75.0
68.1
61.6
56.1
47.0
41.0
35.3
29.5
22.7
8,2

Kentsel Nüfus
Sayı
3.305.879
4.346.249
5.244.337
8.859.731
13.691.101
19.645.007
26.865.757
33.326.351
40.630.430
49.747.859
58.448.431
71.286.182

Toplam Nüfus

Oran
( %)

Sayı

24.2
24.4
25.0
31.9
38.4
43.9
53.0
59.0
64.7
70.5
77.3
91,8

13.648.270
17.820.950
20.947.188
27.754.820
35.605.176
44.736.957
50.664.458
56.473.035
62.810.111
70.586.256
75.627.384
77.695.904

Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler, Güzem Can Yayınları: 18, İstanbul, 2002, s.829.
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Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılmıştır.

Türkiye’de milli gelirin %7-9 civarını nüfusun beşte birini tarım kesimiyle
uğraşanların

oluşturduğu

düşünülürse

orantısız

bir

durum

karşımıza

çıkmaktadır.

Türkiye’deki tarım sektörünün genel özelliklerine bakılacak olursa 379;


Toprak dağılımının çok parçalı olması



Verimliğin düşük olması



Küçük meta üretiminin yaygın olması



Tarım kesiminde çalışanların nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının üzerinde

olması.
Tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi günümüzde göreli olarak azalmış olmakla
birlikte yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve
yarattığı istihdam olanakları açısından hala büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de tarım
sektörünün GSMH’ daki payının giderek azalması, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde
gelişmeye daha çok önem verilmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır 380 (Tablo
12.2). Türkiye’de toplam gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH), 2001 krizinin ardından sürekli artış
göstermiştir. Buna göre 2000 yılında 1998 sabit fiyatlarıyla yaklaşık olarak 72,5 milyar TL
olan GSYİH 2012 yılında yaklaşık olarak 118 milyar TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde
tarım, avcılık ve ormancılık sektörünün GSYİH’ sı da yaklaşık 8,6 milyar TL’den yaklaşık
olarak 10,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tarım, avcılık ve ormancılık sektörünün toplam GSYİH’
daki payı ise mutlak değer artışına karşın nispi olarak %11,91’den %9,06’ya gerilemiştir. Bu
gerilemenin nedeni diğer sektörlerdeki GSYİH artışının tarım sektöründekinden daha yüksek
oranlı olmasıdır 381.

F. Aylan Arı, “Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri Ve Güncel Sorunları” Çalışma ve Toplum Dergisi,
2006/2, Sayı:9, 2006, ss.61-63.
380
Bülent Miran, Türkiye’ de Tarım, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara, Aralık 2005, s.9.
381
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Tarım, Tarımsal Ekonomi Araştırma
Enstitüsü, Ankara, 2008, s:13.
379
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Tablo 12.2.: Tarım Sektöründe Ekonomik Göstergeler (Sabit Alıcı Fiyatlarıyla,
1998=100, Bin TL)

Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tarım, Avcılık Ve
Ormancılık
8 626 953
7 926 312
8 663 126
8 475 963
8 701 635
9 275 244
9 393 296
8 736 945
9 141 424
9 477 479
9 703 311
10 303 390
10 665 987
11 315 314
11 095 102

GSYH (Alıcı
Fiyatlarıyla)
72 436 399
68 309 352
72 519 831
76 338 192
83 485 591
90 499 731
96 738 320
101 254 625
101 921 730
97 003 114
105 885 645
115 174 724
117 625 021
122 556 461
126 069 789

Tarım, Hayvancılık Ve
Ormancılık Sektörünün
Payı (%)
11.91
11.60
11.95
11.10
10.42
10.25
9.71
8.63
8.97
9.77
9.16
8.95
9.3
9.2
8.8

Kaynak:
T.C.
Merkez
Bankası;
Elektronik
Veri
Dağıtım
http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html, 13.05.2013.; TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Sistemi,

(Çevrimiçi),

Tarım sektörü, diğer sektörlerden farklı olarak yapısı gereği genellikle işgücünün daha
aktif olarak kullanıldığı bir sektördür. Artan alet-ekipman kullanımı, tarımsal üretim
desenindeki değişim ve göç de bu azalmada etkin olmuştur. Örneğin daha önceki yıllarda
pamuk hasadında el işçiliği yoğun olarak kullanılırken günümüzde makineli hasat artmış ve
bu alanda çalışan işgücünün önemli bir bölümü başka ürünlere yönelmiş veya tarım işçiliğini
bırakarak kentlere ya da sanayi bölgelerine göç etmiştir. Bununla birlikte Ege Bölgesi gibi
pamuk ekim alanının fazla olduğu bölgelerde pamuğa alternatif olarak mısır ekim
alanlarındaki artış işgücü kullanımının azalmasına neden olmuştur. 382
Tarım sektörünün işgücü talebini belirleyen faktörleri, teknoloji kullanımı, arazi yapısı
ve iklim özellikleri vb.dir. Ayrıca ülkelerin gelişmesi ile birlikte tarım sektöründe istihdam
edilen nüfus oranının azalması da beklenen bir durumdur. Türkiye’de de ekonomik
gelişmeyle birlikte bu oran 2000-2008 döneminde %36,0’dan %23,7’ye düşmüştür. 2009382

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, a.g.e. s.15.
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2012 döneminde ise ortalama olarak %25 civarında seyretmiştir. 383 Ancak halen AB ve
gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksektir. Dolayısıyla gelecekte diğer sektörlerdeki gelişimin
tarım sektöründeki işgücünün bir bölümünü çekmesi beklenmelidir. İstihdamdaki azalmanın
özellikle 2001 ve 2004 krizleri sonrasında hızlanmış olması bu tip ekonomik dalgalanmaların
tarım sektörü üzerindeki etkisini göstermektedir. Bununla birlikte bu gibi ekonomik kriz
dönemlerinde yüksek tarımsal istihdam işgücünün önemli bir bölümünün bu sektörde
kalmasını sağlamakta ve diğer sektörlerde istihdamdan kaynaklanan sorunların ya da
işsizliğin daha fazla büyümesini engellemektedir 384 (Tablo 12.3). 2014 yılı istatistiklerine
göre tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı yüzde 22,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu
azalışın temel nedenleri arasında; “tarım sektöründe makinalaşmaya bağlı olarak işgücü
talebinin azalması, sanayi ve hizmetler sektörünün işgücü ihtiyacının artması ile kırsalda hızlı
nüfus artışı ve ekilebilir toprakların parçalanmasıyla tarım sektöründe geçim imkânlarının
daralması” yer almaktadır. 385
Tablo 12.3: Tarımsal İstihdamda Değişmeler (Milyon kişi)
Yıllar

Sivil İşgücü

Sivil İstihdam

Toplam Sivil İstihdam
İçinde Tarımın Payı %

2000

23.1

21.6

36.0

2001

23.5

21.5

37.6

2002

23.8

21.4

34.9

2003

23.6

21.1

33.9

2004

24.3

21.8

34.0

2005

24.6

22.0

29.5

2006

23.2

21.0

27.3

2007

23.1

21.7

23.5

2008

23.8

21.2

23.7

TÜİK; Temel İstatistikler, (Çevrimiçi), http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=25# 22.06.2015.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, a.g.e., s.15.
385
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi, Tarım Sektörü Raporu 2014 Yılı II.
Dönem,
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved
=0CD8QFjAGahUKEwj00fSMysfGAhVCjiwKHeenDXY&url=http%3A%2F%2Fwww.uis.gov.tr%2Fmedia%
F1093%2Ftar%25C4%25B1m-sektoerue-raporu-15122014.docx&ei=gwSbVbSEFcKcsgHnz7awBw&usg
=AFQjCNFzrpT4oxRiqdUZsoM-JesyU6U6Rg&sig2=ohnNUF3EegaFqGFwj5bzkw&bvm=bv.96952980,
d.
bGg, 07.07.2015.
383
384

303

2009

24.7

21.3

24.7

2010

25.6

22.6

25.2

2011

26.7

24.1

25.5

2012

27.3

24.8

24.6

2013

27.0

24.6

21.2

2014

28.8

25.9

21.1

2015

29,6

26,4

18,9

2016

30,5

26,6

18,4

2018Ekim

32,6

28,8

18,5

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Tarım, Tarımsal Ekonomi
Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2008 s.15; TÜİK; “2009-2014 Dönemi İstatistikleri,” Temel İstatistikler,
(Çevrimiçi), http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist , 13.05.2015. , TÜİK verileri 2018.

Sektörün ülkenin genel ekonomik ve sosyal koşullarına karşı duyarlılığı, sektörel
büyüme hızında yıllar itibariyle dalgalanmalara neden olmuştur 386. Türkiye’de özellikle 20012005 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na kadar geçen sürede sektörler içerisinde sanayi
sektörüne ağırlık verilmiş olsa da tarım sektörünün hızlı bir değişim sürecine girdiği
gözlemlenmektedir. Anadolu toprakları yapısı itibariyle tarıma geniş imkânlar yaratmaya
elverişli değildir. Özellikle Ege ve Akdeniz denizine yakın kıyı şeridi ve ovaları dışında, bu
topraklarda etkin tarım yapılma olanağı kısıtlamıştır 387.
Tarım sektörünün ekonomideki yeri 388;


Aktif nüfusun halen büyük bir kısmının aktif uğraşısı tarımdır,



Tarım Türkiye’nin önemli bir döviz kaynağıdır,



Ülke içi ticaret ve ihracatta rolü önemlidir,



Ulaştırma faaliyetlerinde önemli yer tutmaktadır,



Sanayi ürünleri talebini destekleyen gelir yaratmaktadır

Tablo 12.4: 2000’li Yıllarda Tarım Sektörü Katma Değeri

386

Miran, a.g.e., s.9.
Hüseyin Karakayalı, Türkiye Ekonomisinin Yapısal Değişimi, Güleç Yayınevi, İzmir, 2003, ss. 218-219.
388
Başol, a.g.e., ss.109-108.
387
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Yıllar
2000

Tarımsal Katma
Değer
(Cari ABD Milyar
Doları)
27

Tarımsal Katma
Değer
(GSYH içinde - %)
11,31

Reel Tarımsal
Katma Değerin
Büyümesi
(%)
7,08

İstihdam Edilen Kişi
Başına Tarımsal
Katma Değer
(Cari ABD Doları)
3462

2001

25

9,95

-7,88

3,063

2002

27

11,71

8,75

3,613

2003

26

11,39

-2

3,686

2004

27

10,92

2,83

4,753

2005

29

10,8

7,18

5,648

2006

30

9,52

1,36

6,013

2007

28

8,68

-6,74

5,653

2008

29

8,61

4,28

5,72

2009

30

9,35

3,55

5,655

2010

30

9,6

2,36

5,351

2011

31

9,16

1,5

5025

Kaynak: Gökhan Özertan, Türkiye Tarım Sektöründe Yapısal Dönüşüm ve Teknoloji Kullanımının Rolü,
Ocak 2013, s.33, (Çevrimiçi) http://www.econ.boun.edu.tr/content/wp/EC2013_01.pdf , 13.05.2013.

2000’li yıllarda tarım sektörünün yarattığı katma değer istatistikleri incelendiğinde,
2001 ve 2007 yılları dışında genel olarak artan bir trend izlediği söylenebilir. 2001 yılındaki
düşüşün bankacılık sektöründen reel kesime yayılan krize; 2007 yılındaki düşüşün de söz
konusu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olduğu söylenebilir. Tarımsal katma değerin reel büyüme
hızının da söz konusu yıllarda ciddi oranda azaldığı tabloda görülmektedir. Tarımsal sektörün
GSYH içindeki payı ise giderek azalma göstermektedir. Tarım sektörünü oluşturan
faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %1,9’luk
azalışla 11 milyar 95 milyon TL, cari fiyatlarla %8,1’lik artışla 125 milyar 18 milyon TL
oldu. 389 (Tablo 12.4).
Tablo 12.5: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Tarımsal Destek
Yıllar

Bütçe İçerisinde
Destek Oranı

Kırsal Nüfus
Başına Destek

Tarımsal Nüfus
Başına Destek

Tarımsal İstihdam
Başına Destek

TÜİK; “Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2014,” (31.03.2015), Haber Bülteni,
(Çevrimiçi),http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18727 , 07.07.2015.

389
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(%)

(TL)

(TL)

(TL)

2000

0,7

1394

1372

4031

2001

1,19

636

633

1764

2002

1,56

1074

1080

3228

2003

1,99

1415

1440

4421

2004

2,03

1468

1511

5738

2005

2,32

1597

1663

6903

2006

2,66

1698

1795

7704

2007

2,72

1405

1508

6421

2008

2,56

1311

1616

5805

2009

1,68

1527

1920

6444

2010

1,98

1500

1915

5839

Kaynak: Alper Demirdöğen, M. Necat Ören ve Tuna Alemdar, “Türkiye’de Tarım Politikaları Kapsamında
Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk”, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Eylül 2012, s.91.

2000’li yıllara ait tarımsal destekleme göstergeleri, bütçeden ayrılan paylarda 2009
krizinin etkisiyle ciddi bir düşüş olduğunu göstermektedir. Tarımsal destekleme ödemeleri
2009 yılında bir önceki yıla göre %21,1 azalarak 4.582 milyon TL’ye gerilemiştir 390. Kırsal
ve tarımsal nüfus başına destekte de 2001 yılında krizin etkisi sonuca %50’den fazla azalma
meydana gelmiştir (Tablo 12.5).

12.3. Tarımın İktisadi Gelişme ile İlişkisi
Ekonomik gelişmeyle beraber tarımsal üretimde makineleşme ve teknoloji
kullanımındaki artışa bağlı olarak verimliliğin artması, tarımsal işgücü sayısının azalmasına
sebep olmaktadır. Milli gelirde ise sanayi ve hizmetler sektörünün büyüme hızlarının daha
fazla olması tarım sektörünün bu sektörlerin ardında kalmasına ve tarım sektörünün payının
gittikçe küçülmesine sebep olmaktadır. Diğer taraftan, iktisadi gelişmenin tamamlayıcısı yine
tarım sektörüdür; sermaye birikimi için gerekli tasarruf oranlarının sağlanabilmesi ve sanayi
sektöründe kullanılan girdilerin tarım sektöründen sağlanıyor olması bu sektörün önemini
ortaya koymaktadır. Örneğin 1998 yılında Türkiye’nin imalat sanayi katma değerinin yarıdan
fazlasını (%54,4) tarım ürünlerini girdi olarak kullanan sanayi kollarında sağlanmıştır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B); 2009 Ekonomik Rapor / 65. Genel Kurul, TOBB Yayın No:
2010/ 110, Ankara, 2010, ss.26-31.

390
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Tüketim malları sanayinin tamamı tarımsal ürünleri girdi olarak kullanmaktadır. Ülke
ekonomisinde bu denli öneme sahip olan tarım sektörü; doğa şartlarına olan bağlılık, tarım
sektöründe üretim için gerekli sürenin değiştirilememesi, azalan verimler yasasının işlemesi,
sermaye birikiminin bu sektörde sınırlı olması, arz ve talep esnekliklerinin düşük olması gibi
sebeplerden ötürü ekonomik kalkınmayı sürükleyen öncü sektör olma konumunda değildir391.
Türkiye gerektiğinde tarımsal ürün ithalatı da yapmaktadır.
Dünyada yaşanmakta olan küreselleşme sürecinde, biyoteknoloji, bilgi akışı,
teknolojik

gelişmeler,

uluslararası

ticarette

kaydedilen

gelişmeler,

üretimin

talep

doğrultusunda gerçekleşmesini sağlayacak politikaların belirlenmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu kapsama, gittikçe azalan doğal kaynakları
etkin kullanım gerekliliği de eklenerek, kuralları anlaşmalarla belirlenen yükümlülükler
çerçevesinde reformların yapılması hız kazanmıştır. Mevcut durumun iyileştirilmesi için yasal
düzenlemeler dahil bir dizi önlemin alınması yanında, dünya ile özellikle aday konumunda
olduğumuz Avrupa Birliği ile uyum sağlayabilecek, tarım sektörünün yapısal sorunlarına
çözüm getirebilecek etkin alternatif politikaların ve bu politikalara destek olabilecek hukuksal
altyapının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir 392.Milli gelirde tarımın payının yıllar içinde
gerilemesinin temelinde yanlış tarım politikalarının varlığı, bütçeden tarıma aktarılan
desteklerin azalması, tarımla ilgili KİT’lerin özelleştirilmesi, tasfiyesi konular etkili olmuştur.
Ancak yine de 2009 yılında GSYİH içinde tarımın payının %10 civarında olması ve tarımda
istihdam payının %25 civarında olmasına rağmen; sanayi ve hizmetler sektöründe işsiz
kalanlar kıra dönmeye başlamışlardır. Türkiye’nin dış ticaret verilerine göre 2013 yılında
tarım sektörü ihracatı yaklaşık 21,3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında tarımsal
üretim değerlerinin; yaklaşık %47’sini bitkisel üretim, %28’ini canlı hayvan üretimi ve
%24’ünü ise hayvansal ürünlerin oluşturmaktadır. 2000-2008 yılları arasında Tarım Reformu
Uygulama Projesi adı altında yürütülen yapısal dönüştürme programı ile, tarımı destekleyen,
girdi ve teknoloji sağlayan kurumlar özelleştirilmiş/tasfiye edilmiştir. Tarımda 2010 yılından
itibaren Havza Bazlı Üretim ve Destekleme Modeli’ne geçilmesi kararı alınıp; Türkiye’nin
iklim, topografya ve toprak verileri dikkate alınarak 30 havzaya bölünmüştür 393 . TÜİK
verilerine göre 2017 yılı itibariyle tarımın GSYIH daki oranı %6,1’dir

391

Aslan Eren, Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, ss.236-237.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Tarımsal Politikalar ve Yapısal
Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000, s.53.
393
Necdet Oral, “2009 Yılı Tarım Değerlendirmesi,” Toprak-Onur-Yaşam-Karasaban, (Çevrimiçi),
http://www.Kara saban/net.2009-yili-tarim-degerlendirmesi-necdet-oral, Haziran 2010.
392
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Uygulamalar

1. Tarım sektörünün Türkiye Ekonomisi’ndeki önemini araştırınız.
2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aşağıdaki bağlantıda yer alan
“Türkiye Tarım Sektörü Raporu”nu okuyunuz.
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf

3. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın aşağıdaki bağlantıda yer alan
2013-2017 yılları Stratejik Planı’nı okuyunuz.
http://www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Stratejik%20Plan%202013-2017.pdf7

4. Dünya’daki gelişmiş ülkelerin tarım politikalarını araştırınız ve bu politikalarla
Türkiye’de uygulanan politikaları karşılaştırınız. Türkiye’de gördüğünüz
eksiklikleri belirleyiniz.
5. Türkiye’de tarım sektörünün gelişmesi için sizce ne tür çalışmaların yapılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır? Bu konudaki önerilerinizi rapor olarak yazınız.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de tarım sektörünün başlıca özelliklerini yazınız.
2) Türkiye’de tarım sektörünün sorunlarını tartışınız.
3) 2000 yılından sonra tarım sektöründeki değişmeleri yorumlayınız.
4) Tarımın iktisadi gelişme ile ilişkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yüzyıllar boyunca, Türkiye’nin içinde yer aldığı coğrafyada tarımsal üretim iklim
çeşitliliğinden dolayı çeşitli alanlarda yoğun bir şekilde yapılmıştır. Türkiye’de son yıllarda
kırsal yerleşim yerlerinin oranı daha da azalmakta, kent nüfus ise artışını sürdürmektedir.
Hâlbuki Türkiye’de tarım sektörü büyük bir potansiyele sahiptir. Şehirlerin taşıma kapasiteleri
dikkate alındığında, Anadolu’nun verimli arazilerinin ve kaynaklarının atıl kaldığı
görülmektedir. Nüfusun büyük şehirlerde yoğunlaşması, o şehrin tabii kaynaklarının hızla
tükenmesine, trafiğin, gürültünün, hava kirliliğinin artması ve toplu taşıma araçlarının yetersiz
kalması gibi olumsuz yaşam koşullarının oluşmasına neden olmaktadır. Anadolu
topraklarındaki tarım teşviklerinin arttırılması, tarım sektöründe çalışacak nitelikli işgücünün
yetiştirilmesi ve tarım sektöründe çalışanlara yeni tarım teknolojileri eğitiminin düzenli
aralıklarla verilmesiyle özellikle büyükşehirlerdeki yoğunluk azaltılmış ve belli ölçülerde tüm
şehirlerdeki kaynakların etkin bir şekilde kullanımı sağlanmıştır. Ancak, yine de bu gelişme
yetersiz kaldığından; tüm kentlerde dengeli bir dağılım gerçekleştirilerek halkın daha iyi
yaşam koşullarına sahip olmasına gayret edilmelidir. Tarım sektörüne yapılan yatırımların
arttırılmasıyla dışa bağımlılık azalabilecek ve hatta ihracatımız artabilecek, bununla birlikte
kentlerde düşük ücretlerle, olumsuz yaşam koşulları altında çalışmaya razı olan nüfus böylece
daha iyi yaşam standartlarına sahip olabilecektir. Tarım sektörü, turizm sektörü gibi birçok
sektörü etkilemekle birlikte, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan lokomotif bir sektör
yapısına sahiptir. Tarımın günümüzde her ne kadar GSYİH, ihracat ve istihdamdaki oranı
azalsa da, hem Dünya’da hem de Türkiye’de önemini sürdürmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de kırsal nüfus, 1927-1980 yılları arasında devamlı artmıştır.
A) Doğru
B) Yanlış
2) Türkiye’de milli gelirde sanayi ve hizmetler sektörünün daha az olması, tarım
sektörünün payının hızla artmasına sebep olmaktadır.
A) Doğru
B) Yanlış
3) Tarım sektörünün tanımı dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tarım sektörünün kapsamında tarım ürünlerinin dağıtımı yer almaz.
B) Tarımsal yayın, araştırma ve geliştirme tarım sektörünün kapsamında yer almaktadır.
C) Milli gelire katkıda bulunmak tarım sektörünün temel görevlerindendir.
D) Toplum bireylerinin beslenme, temel ihtiyaç maddelerini nitelikli ve yeterli olarak
sağlamak tarım sektörünün temel görevlerinden biridir.
E) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmaya amaçlar.
4) I. Kırsal nüfus özellikle 1980’den sonra düzenli bir şekilde artmıştır.
II. 1927-1980 döneminde kırsal nüfus devamlı olarak azalmıştır.
III. 2012 yılında kırsal nüfus %77,3, kentsel nüfus ise %22,7 olmuştur.
IV. Savaş sonrasında nüfusu arttırıcı politikalar uygulanmıştır.
Türkiye’de kır ve kent nüfusunun değişimiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru olanı
veya olanları hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve II

D)Yalnız IV

E)III ve IV

5) I. Tarımın, Türkiye Ekonomisi’ndeki önemi günümüzde göreli olarak azalmıştır.
II. Türkiye’de toplam gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH), 2001 krizinin ardından sürekli
azalmıştır.
III. Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’deki payı giderek artmaktadır.
IV. Türkiye’de sanayileşme ve hizmetler sektöründe gelişmeye tarım sektöründen daha çok
önem verilmiştir.
Tarım sektörüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden yanlış olanı veya olanları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) Yalnız IV

E) II ve IV

6) I. Tarımsal üretimde makineleşme ve teknoloji kullanımındaki artış verimliliği arttırmıştır.
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II. Sanayi sektöründe kullanılan girdiler tarım sektöründen karşılanmaktadır.
III. Tarım sektöründe arz ve talep esnekliği yüksektir.
IV. Tarım sektöründe artan verimler yasası işlemektedir.
Tarım sektörüyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B)I ve II

C) Yalnız III

D)III ve IV

E)II ve III

7) I. Kırsal nüfus özellikle 1980’den sonra düzenli bir şekilde artmıştır.
II. 1927-1980 döneminde kırsal nüfus devamlı olarak azalmıştır.
III. 2012 yılında kentsel nüfus %77,3, kırsal nüfus ise %22,7 olmuştur.
IV. Savaş sonrasında nüfusu arttırıcı politikalar uygulanmıştır.
Türkiye’de kır ve kent nüfusunun değişimiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden yanlış olanı
veya olanları hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Yalnız I

B)I, II ve III

C)I ve II

D) Yalnız IV

E) I, II ve IV

8)
I. Tarımın, Türkiye Ekonomisi’ndeki önemi günümüzde göreli olarak azalmıştır.
II. Türkiye’de toplam gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH), 2001 krizinin ardından sürekli
azalmıştır.
III. Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’deki payı giderek artmaktadır.
IV. Türkiye’de sanayileşme ve hizmetler sektöründe gelişmeye tarım sektöründen daha
az önem verilmiştir.
Tarım sektörüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru olanı veya olanları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız IV
E) I ve IV
9) I. Tarımsal üretimde makineleşme ve teknoloji kullanımındaki artış verimliliği arttırmıştır.
II. Sanayi sektöründe kullanılan girdiler tarım sektöründen karşılanmaktadır.
III. Tarım sektöründe arz ve talep esnekliği yüksektir.
IV. Tarım sektöründe azalan verimler yasası işlemektedir.
Tarım sektörüyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) Yalnız I
C) II ve III
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D) Yalnız III
E) III ve IV
10) I. 2000’li yıllarda tarım sektörünün yarattığı katma değer istatistiklerine göre 2007
yılındaki düşüşe bankacılık sektöründen reel kesime yayılan krizin neden olduğu ifade
edilebilir.
II. 2000’li yıllarda tarım sektörünün yarattığı katma değer istatistiklerine göre 2001
yılındaki düşüşe kuraklığın neden olduğu söylenebilir.
III. Teknoloji kullanımı tarım sektörünün iş gücü talebini belirleyen bir faktördür.
Tarım sektörüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız III

Cevaplar
1-)a 2-)b 3-)a

4-)d 5-)b 6-)b 7-)c

8-)a

9-)d 10-)e
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13. TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

314

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sanayi Sektörünün Tanımı
13.2. 2000 Yılı Öncesi Sanayi Sektöründeki Gelişmeler
13.3. 2000 Yılından Sonra Sanayi Sektörünün Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sanayi nedir?
2. Sanayi sektörünün ülkelerin kalkınmasındaki yeri ve önemi nedir?
3. Sanayi sektörünün gelişmişlik düzeyiyle ülke ekonomisinin ilişkisi nasıldır?
4. Sanayi sektörü 2000’li yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de ne yönde gelişme
göstermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sanayi Sektörünün Tanımı

Türkiye’de
sanayinin Sanayi
kavramı
gelişimini ortaya koyabilmek özelliklerini anlamak
için öncelikle sanayinin
tanımını ve özelliklerini
ortaya koyabilmek

yılı
2000 Yılı Öncesi Sanayi 2000
Türkiyede’ki
Sektöründeki Gelişmeler
Sektöründeki
kavrayabilmek
2000
Sanayi
Gelişimi

yılı
Sonra 2000
Türkiyede’ki
Sektörünün
Sektöründeki
kavrayabilmek

Yılından

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği Veya
Geliştirileceği

öncesinde 2000
yılı
Sanayi Türkiyede’ki
Gelişmeleri Sektöründeki
analiz etmek

ve

öncesinde
Sanayi
Gelişmeleri

sonrasında 2000
yılı
sonrasında
Sanayi Türkiyede’ki
Sanayi
Gelişmeleri Sektöründeki
Gelişmeleri
analiz
etmek
ve
günümüzdeki
değişimleri
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar

•

Sanayi

•

Türkiye’de Sanayi Sektörü

•

Sanayinin Gelişimi
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Giriş
Bu bölümde sanayi kavramı ve Türk Sanayisi üzerinde durulmuştur. Sanayi
kelimesinin orijini Latincedeki “industria”dır. Türkçede ise endüstri olarak kullanılır. Sanayi
yaratıcı iş, beceri, zekâ ve bunların uygulamaya konmasını ifade eder. Sanayi sektörü ise ham
madde ve ara malların mevcut bilgi, beceri ve teknolojilerden yararlanılarak ve işçi emeğinin
katkısıyla fabrika veya üretim tesislerinde mal ve hizmet şekline dönüştüren ve ekonominin
aynı ortak özelliğini taşıyan alt bölümüdür 394.
Türkiye'de Planlı Kalkınma Model’inde, III. Kalkınma Planı’na kadar olan süreçte
tarım ve sanayi sektörlerine eşit derecede önem verilmişken, III. Kalkınma Planı’ndan sonra
sanayileşmeye önem verilmiştir. Batılı ülkeler de XIX. yüzyıldan başlayarak sanayileşmiş, bu
ülkeler yüksek kalkınma hızlarına sanayileşmeleri sayesinde ulaşabilmişlerdir. Sanayi
sektöründe yapılan yatırımlar yeni yatırımlara dönüşerek yeni istihdam olanakları
yaratabilmektedir 395.

394
395

Seyidoğlu, Ekonomik Terimler, s.540.
Eren, a.g.e., s.311.
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13.1. Sanayi Sektörünün Tanımı
Sanayi sektörü, maden çıkarılması ve işlenmesi, çeşitli ürünlerin imal edilmesi ve
enerji ile ilgili faaliyetleri kapsayan bir sektördür. İmalat sanayi de tüketim malları, ara
malları ve yatırım malları alt sektörlerine ayrılır 396.

13.2. 2000 Yılı Öncesi Sanayi Sektöründeki Gelişmeler
Topraktan ve toprak altından elde edilen hammaddeler sanayi faaliyetleri sonucu
tüketime elverişli mallar haline dönüşerek pazara sunulur. Hammaddenin kullanılır mal haline
dönüşmesinde sanayinin en basit şekli olan el tezgâhından, atölye veya imalathanelere ve
büyük sanayi tesislerine kadar çok farklı büyüklükte tesisler kullanılır. Batı ülkelerinin büyük
kısmı sanayileşme sürecini tamamlamış ve ekonomik bakımdan gelişmiş ülkeler durumuna
gelmiştir. Türkiye gibi bazı ülkeler ise henüz sanayileşme sürecinde olup ekonomik bakımdan
kalkınmakta olan ülkeler grubunda yer almaktadır. Sanayileşme, sanayi sektöründe yaratılan
milli gelirin büyüme oranını göstermektedir. Bir toplumda sınai üretim arttıkça milli gelir de
daha hızlı bir artış gösterecektir.
1970’li yılların sonlarında, özellikle ikinci petrol şokundan sonra gelişmiş ülke
ekonomileri durgunlaşmış, dış ticarette korumacılık eğilimleri artmış ve uluslararası
piyasalarda faiz oranları yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkeler, kalkınmaları için gereken dış
kaynakları sağlayamama sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Gelişmekte olan ülkeler
ödemeler bilançosu açıklarının finansmanı için IMF ve Dünya Bankası'na başvurmak zorunda
kalmışlardır. IMF ve Dünya Bankası da bu finansman karşılığı olarak ülkelerden iç istikrar ve
yapısal uyum programı uygulamalarını istemektedir. Bu nedenle özellikle 1980’li yılların
başlarında yapısal uyum politikalarına önem verilmeye başlanmıştır. Bu politikalar aşağıda
belirtildiği gibidir 397;


İthal ikamesinin teşvik edilmesi,



Aşırı değerli kur politikası uygulanması,



Kamu kesimi faaliyetlerine sübvansiyon uygulanması,



Fiyat kontrollerinin yapılması,



İthal malların rekabetinin serbest bırakılması,

396

397

Seyidoğlu, Ekonomik Terimler, s.540.
Neşe Çapraz, Ekonomik Bunalımların Dünyada ve Türkiye’de Yansımaları, Der Yayınları: 320,
İstanbul, 2001, ss.162-165.
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Gerçekçi döviz kuru politikası izlenmesi,



Kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarının saptanması,



İhracatın teşvik edilmesidir.
1973 yılından itibaren kamu harcamalarının finansmanının enflasyonist olarak

genişlemesi, döviz kurunun ülke içi ve dışındaki enflasyon farkına uyumunun gecikmesi ve
1978’ den sonra 2. petrol şokunun etkileriyle, Türkiye’nin ödemeler bilançosu açığı GSMH’
nın %5,3’üne yükselmiştir. Bu nedenlerle Türkiye, IMF ve Dünya Bankası kredilerine ihtiyaç
duymuş ve bu krediler karşılığında ithal ikamesinden ihracatın teşvikini amaçlayan istikrar
programını uygulamaya teşvik edilmiştir 398 .
1980-1990 arasında Türkiye ortalama %50 civarında bir enflasyon yaşamıştır. Bunun
sonucunda 24 Ocak 1980’de katı bir istikrar programı uygulamaya konulmuştur. Bu
politikalardan 1980’ler boyunca sanayi sektörü etkilenmiştir. İhracatta önemli bir yükselme
olmasına rağmen, yatırımlar aynı oranda yükselememiştir. Yine bu politikalar enflasyonu
aşağıya çekmede etkili olamamıştır. 1980 sonrasında enflasyonla mücadelede sıkı para ve iç
borçlanma politikaları, pozitif faiz politikaları, gerçekçi ve değişken kur politikaları,
KİT'lerde karaborsaya yol açmayan fiyat politikası, özel sektörde fiyat kontrollerinin
kaldırılması ve sübvansiyonları sınırlı tutma politikası, ithalatın liberalizasyonu yoluyla iç
fiyatların kontrol altında tutulması uygulamaya konulmuştur. Enflasyonla mücadele için kamu
gelirlerini arttırmak amacıyla bazı vergi düzenlemeleri yapılmış, KDV uygulamaya
konulmuştur 399.
Enflasyonun yüksek düzeyde kontrol altında tutulması politikası sürekli bir belirsizlik
ortamı yaratmıştır. Çünkü yüksek enflasyon oranları nedeniyle nispi fiyatlar hızla
değişebilmekte, iktisadı kararlarda sık sık önemli değişiklikler yapılabilinmektedir. Belirsizlik
ortamında sanayici de uzun vadeli kararlar alamamakta, yatırımlarını da azaltmaktadır. Çok
kısa vadeli ve geri dönüşü kolay olan alanlara öncelik vermektedir. Kamu açıkları sürekli
olarak yüksek düzeyde seyretmekte, enflasyon nedeniyle nispi fiyatlarda ortaya çıkan

Ahmet Kılıçbay, Türk Ekonomisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 263, Ekonomi
Dizisi: 19, Ofset Repromat Matbaası, Ankara, 1991, ss. 162-166.
399
Zeyyat Hatiboğlu, Türkiye İktisadının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Yeni İktisat ve İşletme Yönetimi
Dizisi No: 6, Beta Basım, İstanbul, 1993, ss.62-64.
398
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değişmeler gelir ve servet dağılımında değişiklikler yapmakta, kamu ve özel sektör arasında
ve özel sektörün kendi içinde sürekli gelir ve servet transferleri yaşanmaktadır 400.
1980 sonrasında dışa dönük sanayileşmenin gerektirdiği yatırım hamlesinin
yapılmaması

ve mevcut

yatırımların

sonuçlandırılamamasının

nedeni

yüksek

faiz

politikasıdır. Yüksek faiz politikası enflasyonun beraberinde getirdiği bir olgudur.
Enflasyonist bir ortamda nominal faiz oranı enflasyon oranının altında kalsa da, yüksek faiz
olma özelliğini koruyacaktır. Enflasyona endeksli yüksek mevduat faizleri sanayi sektörünü
olumsuz etkilemiştir. Belirsizlik ortamında artan risklilik nedeniyle tasarruf sahipleri,
cebindeki sermayeyi girişimcilikte kullanmak yerine faiz geliri elde etmek amacıyla bankaya
ya da repoya yatırmışlardır. Vadesiz ve çok kısa vadeli mevduata nispeten yüksek faiz
tahakkuk ettirildiği için, işletmeler ödemelerini geciktirmeye başlamıştır. Yüksek mevduat
faizleri bankaların kaynak maliyetlerini arttırmıştır. Bu dönemde yine mevduat faizleri ile
kredi faizleri arasındaki marj 30-40 puana çıkmıştır. Bu durum mevduat munzam karşılıkları,
çeşitli vergi ve fonlar, bankaların yüksek işleyiş maliyetleri ve kredi taleplerinin faize esnek
olmayışından kaynaklanmakladır 401.
1980’li yıllarda sanayi dışa açılmıştır. Türkiye'de ithalatın liberalizasyonu yönündeki
ilk adımlar 24 Ocak önlemleriyle, ihracata yönelik girdiler için sıfır gümrük uygulaması ile
başlamış, ancak esas liberalizasyon 1984 sonrasında yapılmıştır. 1984 sonrasında yapılan
düzenlemeler ile ithalat yasakları kaldırılmıştır, tüketim malları ve Türkiye'de üretimi kısmen
yapılan mallarla ilgili ithal sınırlamaları da azalmıştır, Özellikle 1990’da gümrük vergisi
resim ve harçlarda da azaltmalar yapılmıştır 402.
1980 sonrasında bankalar aracılığıyla döviz tahsisinde de büyük bir rahatlama
olmuştur. İthalat için gerekli izin gibi ön koşullar ve katlanılan ön külfetler, teminatlar
azaltılmıştır. Bu tedbirlerle karşılık 1980 sonrasında TL’nin değerinin önceki dönemlere göre
düşük tutulması, ithalata karşı koruyucu bir etki yaratmıştır. Bu durum 1989'a kadar devam
etmiş, 1989 ve 1990’lı yılarda ise TL reel olarak revalüe olduğundan bu korumacı etki önemli
ölçüde azalmıştır. 1980 sonrasında iç talebi nispeten kontrol alımda tutan faiz politikaları da
koruyucu bir etki yaratmıştır 403.

Halil Dirimtekin, Türkiye Ekonomisi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1989, ss.185-187.
Parasız, İktisada Giriş, s.358.
402
Mustafa Sönmez, Türkiye Ekonomisinde Bunalim: 24 Ocak Kararları ve Sonrası, Belge Yayınları: 11,
İstanbul, 1980, s.68.
403
Parasız, İktisada Giriş, s.360
400
401
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İthalatın liberalizasyonuyla daha ucuz ve kaliteli ithal girdilerin kullanılması
sonucunda, sanayinin dış rekabet gücü artmıştır. Türk sanayi malları kalite, maliyet ve fiyat
açısından rekabet gücü kazanmıştır. Özellikle monopol ve oligopol gücüne sahip olan bazı
sanayi grupları, bu avantajlarını kaybetmişlerdir. Kaçakçılık ve karaborsacılık engellenmiştir.
Yabancı sermaye girişleri artmıştır. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında ithal ikamesini
hızlanmıştır. Diğer yandan ithalatın liberalizasyonu bazı sorunlar da yaratmıştır. 1984
sonrasında ithal edilen ürünlerden fon alınmaya başlanmış, bu fonlar iç piyasada fiyatların
artmasına yol açmıştır. Dış haksız rekabete karşı anti damping uygulamalarının geç
başlatılması, çeşitli sanayi dallarında krize yol açmıştır 404.
1990 sonrası dönemde stratejik alanlar hariç kamu sektörünün imalat sanayiden
çekilmesine yönelik özelleştirme uygulamalarına önem verilmiştir. İmalat sanayi sabit
sermaye yatırımlarının yaklaşık %95’i özel kesim tarafından gerçekleştirilmektedir. Sanayi
önemli oranda KOBİ ağırlıklıdır. Sanayinin teknoloji üretim kapasitesi düşük düzeydedir,
siparişle AR-GE yaptırma geleneği gelişmemiştir, patent sayısı ve know- how transferi gibi
sistemlerden yararlanmamaktadır. 1999 yılında imalat sanayi ithalatı 35,4 milyar Dolar’dır.
1997 yılında meydana gelen Asya Krizi, 1998 yılında başlayan Rusya Krizi ve 1999 yılı
Marmara depremi sanayi ürünleri ihracatını olumsuz etkilemiş, 1999 yılında yapılan imalat
sanayi ihracatı 23,5 milyar Dolar olmuştur. Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girdiği 1996
yılından itibaren, imalat sanayi önemli ölçüde dışa açılmıştır. Tüm Merkez ve Doğu Avrupa
ülkeleri (Romanya, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan,
Polonya, Slovenya, Letonya, Makedonya) ve İsrail ile Serbest Ticaret Anlaşmaları
imzalanmıştır. Bu anlaşmalarla amaç sanayinin güçlenmesi ve sanayiye ucuz girdi temin
edilmesidir. 1993-1999 döneminde Türk sanayi AB karşısında 7,6 milyar Dolarlık ihracat
düzeyinden, 14 milyar Dolarlık ihracat düzeyine ulaşmıştır 405.

13.3. 2000 Yılından Sonra Sanayi Sektörünün Gelişimi
Türkiye ekonomisi 2002 yılında krizden çıkıp, 2003 yılından itibaren iyileşme
dönemine girmiştir. Uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikaları, ekonomide güven ve
istikrarı büyük ölçüde sağlamıştır. 2002-2007 döneminde yüksek büyüme oranları
gerçekleşmiş, ihracatta ve üretimde yüksek oranlı artışlar sağlanmış, enflasyon oranları
düşmüştür. 2007 yılının ikinci yarısından itibaren ise ABD konut piyasasında yaşanan
404
405

Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007, ss.360-361.
Avrupa Birliği Komisyonu Girişimcilik Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği’nin Girişimcilik (Sanayi ve
KOBİ) Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, ss.41-43.

323

sorunlarla başlayan ekonomik krizin etkileri, 2008 yılından itibaren dünya ekonomilerini de
etkisi altına almış, küresel ölçekte bir krize dönüşmüştür. Bu kriz ile birlikte dünya ekonomisi
1930 krizinden sonra en ciddi küresel krizle karşı karşıya kalmış olmaktadır. Türkiye
ekonomisinde giderek hizmetler ve sanayi sektörlerinin ekonomi içerisindeki payı artarken,
tarım sektörünün göreli önemi azalmaktadır. Hizmetler ve sanayi sektörleri 2006 yılında,
sırasıyla GSMH’ nın %60 ve %29’unu oluşturmuştur. Tarım sektörünün GSMH içerisindeki
payı ise %11 civarında kalmıştır 406 2010 yılında imalat sanayi ürünleri ihracatı %11,5
oranında artarken, madencilik ürünleri ihracatı %59,7, tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı
ise %13,5 oranında artmıştır. 407
Tablo 13.1. Sanayi Sektörü Katma Değerinin GSYH İçerisindeki Payı (Cari Fiyatlarla,
%)
Sektörler
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

İmalat Sanayi

17,7

17,4

17,3

17,2

16,8

Elektrik, Gaz
ve Su
Toplam Sanayi

2,2

1,9

1,8

1,8

1,9

20,9

20,3

20,3

20,1

20,0

Madencilik

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,6

16,2 15,0 15,7 16,2 15,6 17,3
2,2

2,4

2,3

2,2

2,3

2,0

19,8 18,8 19,4 19,9 20,4 20,9

Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B); 2009 Ekonomik Rapor / 65. Genel Kurul, TOBB
Yayın No: 2010/ 110, Ankara, 2010, s.30; TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Sanayi sektörü katma değeri 2009 yılının birinci üç aylık döneminde uluslararası
piyasalardaki krizin reel sektöre yansımasıyla %21,1, ikinci üç aylık döneminde %11,4,
üçüncü üç aylık döneminde %4,5 düzeyinde küçülmüştür. Dördüncü üç aylık dönemde sanayi
sektörü katma değeri krizin etkilerinin azalmasıyla talebin canlanmasına bağlı olarak %11,4
artmıştır. Ancak 2009 yılının toplamında sanayi sektörü katma değeri %6,9 küçülmüştür. Alt
sektörler itibariyle imalat sanayi sektörü katma değerinde %7,2 düşüş meydana gelmiştir.
Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı 2008 yılında %19,8 iken, 2009 yılında %18,8’e
gerilemiştir. Alt sektörler itibariyle imalat sanayi sektörünün payı ise %15’dir 408 . 2013
yılında bir önceki yıla göre GSYH içinde sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalarak %21,6’ya
gerilemiştir 409(Tablo 13.1). GSYH içinde yüzde 30’a yakın payı ile ekonomide ikinci büyük

Ozan Acar, “Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşümlerin Dinamikleri”, Uluslararası Ekonomik
Sorunlar Dergisi No: 31, Dışişleri Bakanlığı Yayını, Ankara, 2008, ss.31-32.
407
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Ekonomik Gelişmeler, Ankara, 2010, s.8.
408
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B), a.g.e. ss.31-32.
409
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Ekonomik Rapor 2013, (2014), (Çevrimiçi),
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/70GK/EKONOM%C4%B0K%20RAPOR_2013.pdf 25.06.2015.
406
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sektör olan sanayi sektörünün yılın ilk yarısında büyümeye yaptığı 1,1 puanlık katkının büyük
bölümü imalat sanayi kaleminden gelmiştir (0,9 puan). Bir önceki yıl yüzde 3,4 büyüyen
sanayi sektörü 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 ve
2014 yılının ilk yarısında ise yüzde 3,8‘lik bir büyüme kaydetmiştir 410
Tablo 13.2. Aylık Kapasite Kullanım Oranı (%)
SEKTÖRLER
İmalat Sanayi

Yıllar

Ocak Şuba Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
t
2013 72,4 72,2 72,7 73,6 74,8
75,3
75,5
75,5
75,4 76,4 75,6
76
2014 73,9 73,3

73,1

74,4

74,4

75,3

74,9

74,7

74,4

74,9

74,5

74,6

2013 70,1 70,2

68,7

68,5

69,4

70,3

70,7

70,7

70,7

73,9

73,4

73,4

2014 70,7 70,5

68,4

69,3

69,3

70,3

70,8

69,1

69,6

72,8

73,3

73,0

2013 78,6 78,8

78,0

79,4

79,7

79,9

79,3

78,9

79,2

79,6

80,2

79,8

2014 79,7 79,7

79,0

80,2

81,3

81,2

80,1

79,7

79,1

79,9

80,2

79,3

2013 78,0 77,4

76,5

77,5

76,5

76,8

78,5

76,4

76,9

79,9

77,2

76,6

2014 76,9 76,9

76,4

78,2

79,2

78,2

79,5

78,1

78,0

77,3

77,5

77,5

2013 70,7 67,9

70,3

70,3

72,4

73,1

70,8

73,9

71,7

74,7

72,8

71,8

2014 70,3 67,0

68,3

67,1

72,8

73,1

68,9

67,2

70,1

70,7

68,8

67,4

2013 73,3 59,9

61,5

60,8

73,6

80,7

78,1

86,0

76,3

76,8

75,8

73,8

2014 71,7 57,0

65,0

69,4

67,9

63,6

64,3

72,1

74,6

77,4

80,3

76,2

2013 75,9 78,7

79,5

79,5

79,8

77,9

74,2

77,3

78,5

79,2

74,8

78,6

2014 76,5 77,2

80,2

78,6

80,2

79,0

79,3

77,1

72,3

72,5

70,3

74,2

Metal Olmayan
Diğer

2013 72,8 70,2

69,2

73,0

79,1

78,3

79,8

78,6

79,0

81,4

78,9

79,5

2014 75,7 76,0

75,4

77,6

78,5

80,1

79,5

77,3

78,4

78,1

76,4

76,9

Ana Metal

2013 77,4 73,8

77,7

77,7

75,0

77,6

78,4

79,5

78,0

77,2

78,0

77,9

Gıda-İçecek
Tekstil Ürünleri
Giyim
Basım Yayım
Petrol Ürünleri
Kimya

2014 75,4 75,9

74,3

72,2

71,9

75,0

74,6

76,0

76,6

75,4

74,1

74,9

Makine ve
Teçhizat

2013 70,9 70,3

69,9

71,8

71,4

73,2

73,0

71,6

71,9

73,0

73,1

72,8

2014 70,5 72,1

72,1

71,6

71,8

72,0

71,8

72,1

72,0

72,0

72,5

72,3

Motorlu Taşıtlar

2013 68,9 70,1

71,4

71,0

74,5

75,8

76,5

77,7

76,7

76,5

74,6

77,4

2014 73,8 64,8

66,6

68,7

65,5

68,2

69,0

70,3

67,9

68,3

70,6

72,1

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden derlenmiştir.
2014 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya
göre 0,1 puan artarak % 74,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 411 (Tablo 13.2).
Tablo 13.3. İstihdamın Sektörel Dağılımı (%)
Yıllar

Sanayi

Tarım

Hizmetler

Maliye
Bakanlığı;
Yıllık
Ekonomik
Rapor
2014,
(Çevrimiçi),
http://www.maliye.gov.tr/Documents/Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Ekonomik%20Rapor%202014.pdf 25.3.2015.
411
T.C. Merkez Bankası; İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Aralık 2014), İstatistik Genel Müdürlüğü
Reel
Sektör
Verileri
Müdürlüğü,
26
Aralık
2014,
(Çevrimiçi),
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6d2c184b-28da-48e9-aa35
e7acfe72456d/KKO-Rapor-Int-201412
28.06.2015.
410
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1980-1990

15.2

50.8

34.2

1990

16.0

46.4

37.6

1991

15.9

47.4

36.7

1992

15.6

46.9

37.5

1993

15.7

47.4

36.9

1994

16.8

43.5

39.7

1995

15.8

44.5

39.7

1996

16.4

44.8

38.8

1997

15.3

46.8

38.0

1998

15.9

44.9

39.2

1999

17.2

41.9

40.9

2000

16.8

42.3

40.9

2001

17.5

42.8

39.7

2002

18.5

39.4

42.1

2003

17.5

40.2

42.2

2004

18.3

34.0

47.7

2005

19.4

29.5

45.8

2006

21,9

23,3

48,8

2007

21,8

22,5

49,6

2008

22

22,4

49,5

2009

20,3

23,1

50,4

2010

21,1

23,3

49,1

2011

20,8

23,3

48,7

2012

20,5

22,1

50,2

2013

20,7

21,2

50,9

2014

20,5

21,1

51,0

2018 Ekim

19.7

18,5

55

Kaynak: İsmail Şiriner, Yılmaz Doğru, Türkiye’de Büyümenin Ekonomi Politiği, 1980 Sonrası Türkiye
Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme, Dipnot Yayınları:17, Ankara, 2006, s.190; TÜİK verilerinden derlenmiştir.
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Sektörel istihdam bazında ise sanayi sektöründe 1990 yılında istihdam oranı %16 iken,
2005 yılında %19,4, 2014 yılında ise %20,5 oranına yükselmiştir. 2018 Ekim ayı itibariyle
%19,7 dolayında olmuştur. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde genel olarak net istihdam artışı
sağlanırken, tarım kesimi istihdamında son derece ciddi bir azalma yaşanmaktadır (Tablo
13.3).
Tablo 13.4. Sanayi Üretim Endeksi (2014)
Takvim Etkisinden
Arındırılmamış
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden Arındırılmış

Endeks

Endeks

Yıllık Değişim (%)

Endeks

Aylık Değişim (%)

114,9

114,4

5,2

120,5

-1,4

Madencilik ve
Taşocakçılığı

120,5

119,2

11,3

112,8

3,5

İmalat Sanayi

111,3

111,0

4,3

120,8

-2,0

135,4

134,3

7,7

121,9

0,3

Toplam Sanayi

Elektrik, Gaz, Buhar
ve İklimlendirme
Üretim ve Dağıtımı

Kaynak:
TÜİK;
“Sanayi
Üretim
Endeksi,
Ağustos
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16000 10.10.2014.

2014,”

Haber

Bülteni,

(Çevrimiçi),

“Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %3,5 artmış, imalat
sanayi sektörü endeksi %2,0 azalmış, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi ise %0,3 artış göstermiştir. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artmıştır. Sanayinin alt sektörleri (2010=100
temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %11,3, imalat sanayi sektörü endeksi %4,3 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %7,7 artış
göstermiştir.” 412 (Tablo 13.4).
İmalat sanayi sektörünün, 2007 yılında, Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı
%94; GSMH içerisindeki payı ise %24 düzeyindedir. Türkiye’nin tekstil, deri, tütün ve gıda
gibi imalat sanayi alt sektörlerinde 2002-2007 dönemindeki üretim büyümesi; büro
TÜİK;
“Sanayi
Üretim
Endeksi,
Ağustos
2014,”
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16000 , 10.10.2014.
412

Haber

Bülteni,

(Çevrimiçi),
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makineleri, otomotiv, elektrikli makine gibi teknoloji düzeyi daha yüksek ve Türkiye’nin yeni
rekabet avantajı oluşturmaya başladığı sektörlerin gerisinde kalmıştır. Doğu Asya ülkelerinin
küresel rekabet ortamı, ihracatçı ve iç pazara yönelik üretim yapan sektörlerin durumunu zora
sokmaktadır. Bu ülkelerin sahip oldukları ucuz işgücü avantajı çoğu zaman emek yoğun
sektörlerin durumunu güçleştirmektedir. Son dönemde Türkiye’de büyüyen sektörlerin ithalat
gereklilikleri, üretiminde daralma yaşanan sektörlere kıyasla daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Türk lirasındaki değerlenme eğilimi, petrol fiyatlarındaki artış, toplam ithalatın
% 70’ini ara girdi olarak sınıflandırılabilecek ürünlerin oluşturması, Türkiye’de cari açık
problemini yapısal bir problem yapmaktadır. Toplam sanayi katma değeri içerisinde, sanayide
kullanılan işlenmiş ara girdi ithalatının payı 1998’de %20’den, 2007’de %45’e çıkmıştır. Bu
durum da Türkiye’deki üretim yapısının dışa bağımlılığının oldukça önemli bir
göstergesidir 413.
Türkiye, 2001 mali krizinin ardından özel sektörün öncülük ettiği bir büyüme
göstermiştir. GSYH, 2002-2006 boyunca yıllık ortalama yüzde 7 büyümüştür. GSYH 2003'de
kriz öncesi seviyeyi geçmiş ve hızla artmaya devam etmiştir. İş çevrelerindeki iyimserlik öz
sermayelerin büyümesine yol açmış ve özel sabit yatırımlar 2002-2006 arasında yıllık
ortalama %24 artmıştır. Bu yatırımlar firmaların kapasitelerini arttırmıştır 414.
Tablo 13.5. Sanayi Sektörü Büyüme Hızı (2010 – 2014)
2010

2011

2012

2013

2014

Sanayi

13,9

10,0

1,¹

4,1

3,5

İmalat

13,8

10,0

1,7

3,7

3,7

Tarım

2,4

6,1

3,1

3,5

-1,9

Hizmetler

7,6

8,8

2,5

5,5

4,0

İnşaat

18,3

11,5

0,¹

7,4

2,2

Ticaret

13,6

11,2

0,0

5,1

1,4

Ulaştırma

11,0

10,4

2,0

3,9

2,6

Mali Aracı Kur.

6,8

9,6

3,2

9,8

7,0

Konut

2,1

2,1

1,9

1,7

2,6

413

Acar, a.g.m., ss.33-36.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi, Cilt 1:
Bulguların Değerlendirilmesi ve Öneriler, Rapor No: 41611- TR, Ankara, 2007, s.1.
414
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Vergi-

13,1

10,5

1,4

4,3

2,6

GSYH

9,2

8,8

2,1

4,2

2,9

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.
Küresel finansal krizden diğer sektörlere göre daha olumsuz şekilde etkilenen ve
küçülme üzerinde yüksek etkiye sahip olan sanayi sektörü, toparlanma sürecinin temel
belirleyicisi olmuştur. Diğer sektörlere göre daha yüksek sapma gösteren sanayi sektöründe,
yıllık büyüme hızı, 2010 yılında %13,9 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi sektörünün büyüme
hızı 2012 yılında hızlı bir düşüş yaşarken, 2014 yılında %3,5’lik bir büyüme göstermiştir.
2010 yılında GSYH büyüme hızı, bir önceki yıla göre %9,2 oranında artmışken, 2011 yılında
artış %8,8 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının son çeyreğinde yaşanan bu hızlı düşüş 2012
yılında da artarak devam etmiştir. 2014 yılında ise GSYH büyüme hızının %2,9 oranına
ulaştığı görülmektedir (Tablo 13.5).
Sanayi sektörü 2017 yılında GSYH’nın %20,6’sını oluşturmuştur. İmalat sanayinin
toplam ihracatımızdaki payı ise %94 dolayındadır.
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Uygulamalar

1. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan 20142018 Dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’nı okuyunuz.
(http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/onuncu_kalkinma_plani-372014170817.pdf)

2. 10. Kalkınma Planı’ndan önceki Kalkınma Planlarını araştırınız ve kalkınma
planlarında dönemler itibariyle yapılan değişiklikleri, planlardaki öncelikleri
belirleyerek son yıllardaki eğilimlerin ne yönde geliştiğini analiz ediniz.
3. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan 2013
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporu’nu okuyunuz.
( http://sug.sanayi.gov.tr/Files/Documents/sugdgm-2013-piyasa-gozeti-852014113408.pdf)

4. Yenilikçilik, girişimcilik, bilim, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle sanayi
arasındaki ilişkileri ve bu konuların önemini açıklayınız.

330

Uygulama Soruları
1) Sanayi sektörünü tanımlayınız.
2) Sanayi sektörünün GSYH’daki önemini tartışınız.
3) 1980-1989 dönemlerinde sanayi sektörünün gelişimini özetleyiniz.
4) 1990-1999 döneminde sanayi sektörünün gelişimini özetleyiniz.
5) 2000-2014 döneminde sanayi sektörünün gelişimini özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi sektörü, diğer sektörlerle olan bağlantısı ve yarattığı katma değer ve istihdam
bakımından Türkiye’de önemli bir sektör konumundadır. Sanayi sektörünün gelişmesi, tarım
ve hizmetler sektörlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Sanayi sektörü sahip olduğu alt
sektörler sayesinde ekonominin diğer tüm sektörlerinden önemli ölçüde ara girdi talep ve arz
etmektedir. Türkiye Ekonomisi’ nin en dinamik ve üretken kesimi sanayidir. Sanayileşmeyle
birlikte daha önce dış ülkelerden ithal edilen ürünler artık kendi ülkemizde üretilmeye
başlamış, istihdam alanları genişlemiş ayrıca dış ülkelere ihraç edilen ürünlerle Türkiye
Ekonomisi ’ne büyük katkılar sağlanmaya başlamıştır. Sanayileşmeyle birlikte ülkemizdeki
zengin hammadde kaynakları değer kazanmıştır. Türkiye son yıllarda sanayi ülkesi olma
yolunda ilerlemektedir.
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Bölüm Soruları
1. Sanayi sektörüyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden doğru olanları hangi seçenekte
verilmiştir?
I. Maden çıkarılması ve işlenmesi sanayi sektörünün kapsamındadır.
II. Sanayi sektörü çeşitli ürünlerin imal edilmesini kapsar.
III. Sanayi sektörü enerji ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır.
IV. İmalat sanayi; ara malları, tüketim malları ve yatırım malları alt sektörlerine ayrılır.
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II ve IV
2) ..................., sanayi sektöründe yaratılan milli gelirin büyüme oranını göstermektedir.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir şekilde tamamlamaktadır?
A) Kurumsallaşma
B) Kalkınma
C) Sanayileşme
D) Ekonomik fayda
E) İthal ikamesi

3) Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yılların başlarında gelişmekte olan ülkelerin
ödemeler bilançosu açıklarının finansmanı için IMF ve Dünya Bankası’na
başvurmalarıyla IMF ve Dünya Bankası’nın bu ülkelerden talep ettiği yapısal uyum
politikalarından biri değildir?
A) İthalatın teşvik edilmesi
B) Fiyat kontrollerinin yapılması
C) Aşırı değerli kur politikası uygulanması
D) İthal ikamesinin teşvik edilmesi
E) İthal malların rekabetinin serbest bırakılması
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4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri 1970’li yılların son döneminde yaşanan
sanayi sektöründeki gelişmeler için doğru değildir?
I. Dış ticarette korumacılık eğilimi azalmıştır.
II. Uluslararası piyasalarda faiz oranları gerilemiştir.
III. İkinci petrol şokundan sonra gelişmiş ülke ekonomileri durgunlaşmıştır.
IV. Gelişmekte olan ülkeler, gerekli dış kaynakları sağlayamama sorunuyla karşılaşmıştır.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I, III ve IV
E) II ve IV

5)1970-1980 Döneminde Türkiye’nin sanayi sektöründeki gelişmeler hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1975’ten önce 2. Petrol şokunun etkileri görülmeye başlamıştır.
B) 2. Petrol şokunun etkileriyle Türkiye’nin ödemeler bilançosu açığı gerileme göstermiştir.
C) Türkiye, IMF ve Dünya Bankası kredilerine ihtiyaç duymayacak düzeye gelmiştir.
D) Döviz kurunun ülke içi ve dışındaki enflasyon farkına uyumu gecikme göstermiştir.
E) 1973 yılından itibaren kamu harcamalarının finansmanı deflasyonist olarak genişlemiştir.

6) 1980-1990 Döneminde Türkiye’nin sanayi sektöründeki gelişmeler hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İç fiyatların kontrol altında tutulması uygulamaya konulmuştur.
B) Enflasyon hızlı bir düşüş göstermiştir.
C) 24 Ocak 1980 kararları 1980’ler boyunca sanayi sektörünü etkilemiştir.
D) İhracatta önemli bir yükselme olmuştur.
E) Bu dönemde ortalama %50 oranında bir enflasyon yaşanmıştır.
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7) KDV uygulaması aşağıdaki dönemlerin hangisinde uygulamaya konulmuştur?
A) 1945- 1950
B) 1950- 1960
C) 1960- 1970
D) 1970- 1980
E) 1980 – 1990
8) 1980 sonrasında dışa dönük sanayileşmenin gerektirdiği yatırım hamlesinin
yapılmaması
ve
mevcut
yatırımların
sonuçlandırılamamasının
nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek faiz politikası
B) Düşük faiz politikası
C) Esnek faiz politikası
D) Sabit faiz politikası
E) Bileşik faiz politikası
9) Aşağıdakilerden hangisi “ithalatın liberalizasyonun” olumlu sonuçlarından biri
değildir?
A) Daha ucuz ve kaliteli ithal girdiler kullanılmaya başlamıştır.
B) Sanayinin dış rekabet gücü artmıştır.
C) İthal edilen ürünlerden alınan fonlar iç piyasadaki fiyatları arttırmıştır.
D) Monopol ve oligopol gücüne sahip bazı sanayi grupları bu üstünlüklerini kaybetmiştir.
E) Kaçakçılık ve karaborsa engellenmiştir.
10) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “ithalatın liberalizasyonun” olumsuz
sonuçlarından biri değildir?
I. Çeşitli sanayi dallarında kriz ortaya çıkmıştır.
II. İthal edilen ürünlerden alınan fonlar iç piyasadaki fiyatları arttırmıştır.
III. Monopol ve oligopol gücüne sahip bazı sanayi grupları bu üstünlüklerini kaybetmiştir.
A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Yalnız III

E) II ve III

Cevaplar
1-) e 2-)c 3-)a 4-)b 5-)d 6-)b 7-)e 8-)a 9-)c 10-)d
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14. TÜRKİYE’DE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE 2000’Lİ
YILLARDAN İTİBAREN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Hizmetler Sektörünün Tanımı
14.2. 1923-1960 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
14.3. 1960-1990 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
14.4. 1990-2014 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
14.5. 2000’li Yıllardan İtibaren Türkiye Ekonomisinin Makro-Ekonomik
Performansının Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hizmet sektörünün kapsamı nedir?
2. Hizmet sektörünün alt sektörleri nelerdir?
3. Türkiye’de hizmet sektörünün gelişim süreci nasıl olmuştur?
4. Dünya’da ve Türkiye’de günümüzde hizmet sektörünün önemi neden gün geçtikçe
artmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hizmetler
Tanımı

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği
Veya
Geliştirileceği
sektörünün
Sektörünün Türkiye’de
hizmetler Hizmetler
kapsamını incelemek ve
sektörünün gelişimi ve
Türkiye Ekonomisi ‘ne
2000’li yıllardan itibaren katkısını değerlendirmek
Türkiye

Ekonomisi’nin

makro

ekonomik

performansının
değerlendirilmesini ortaya
koyabilmek
1923-1960
Hizmetler
Gelişimi
1960-1990
Hizmetler
Gelişimi
1990-2011
Hizmetler
Gelişimi

sektörünü Hizmet sektörünü kavramak
Döneminde Hizmet
gelişim
sürecini
Sektörünün tanımlayarak, yıllar itibariyle ve
gelişimini açıklayabilmek
irdelemek
Döneminde
Sektörünün
Döneminde
Sektörünün

2000’li Yıllardan İtibaren
Türkiye
Ekonomisinin
Makro
Ekonomik
Performansının
Değerlendirilmesi

Hizmet sektörünün
yıllar
itibariyle gelişimini ortaya
koyarak, Türkiye ekonomik
performansı üzerinde ortaya
koyabilmek

Hizmet
sektörünün
Türkiye’nin
ekonomik
performansı
üzerindeki
etkilerini analiz etmek
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Anahtar Kavramlar

* Hizmet Sektörü
* Hizmet Sektörünün Gelişimi
* Ekonomik Performans
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Giriş
Hizmet endüstrileri günümüzde bir yandan istihdama diğer yandan Gayri Safi Milli
Hasıla’ya yaptıkları katkılarla ekonomilerin gelişmesinde önemli bir yere sahip hale gelmiştir.
Bu önemi arttıran diğer bir unsur ise, imalat sanayinin gittikçe artan ölçüde hizmet
işletmelerine bağlı hale gelmesidir. Günümüzde, imalat sanayinde faaliyet gösteren
işletmelerin rekabet avantajları, üretilen ürünün niteliklerinden ziyade, üretilen ürünle ilgili
hizmetlerde gösterilen başarıyla ilişkili olmaya başlamıştır. Bunlar arasında, tüketici
problemlerinin çözümü, ürün dağıtımının hızı, esneklik, satış sonrası hizmetler ve benzeri
hizmet koşullarını sunma gelmektedir. Bunlarla birlikte birçok imalat işletmesinde katma
değerde rol oynayan faktörler; üretim ve sürecin tasarımında, üretim planlamasında, kontrol,
denetim, satın alma, kalite kontrolü gibi görünmeyen saklı faktörlerden bir diğer ifadeyle
hizmetlerden doğmaktadır. Bu durum, başarıyı elde etmede tüm işletmelerin hizmet sektörü
boyutuna çok daha fazla önem vermesini gerektirmektedir.
Hizmetler sektörünün ekonomiye katkılarını ele alan Güncel Ekonomik Sorunlar
dersinin on dördüncü haftasında Türkiye’de hizmetler sektörünün gelişimi yıllar itibariyle
değerlendirilmiş ve 2000’li yıllardan itibaren hizmet sektörünün Türkiye Ekonomisi’ nin
makroekonomik performansında sağladığı gelişmeler üzerinde durulmuştur.
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14.1. Hizmetler Sektörünün Tanımı
Hizmetler sektörü tarım, madencilik ve imalat sektörü dışındaki bütün faaliyetlerdir.
Hizmetlerin maddi bir yapısı yoktur, hizmetler depolanamaz ve transfer edilemez ve üretici ve
tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratırlar. Hizmetler sektörü üretici hizmetler,
dağıtım, kişisel ve sosyal hizmetler şeklinde alt sektörlere ayrılmaktadır. Üretici hizmetler
bankacılık, kredi ve diğer finansal hizmetler, sigortacılık, emlak, mühendislik ve mimarlık
hizmetleri, muhasebecilik, çeşitli işletmecilik hizmetleri ve hukuk hizmetlerini kapsar.
Dağıtım hizmetleri, taşımacılık ve depolama, iletişim, toptancılık ticareti ve perakendecilik
hizmetlerini kapsamaktadır. Ev hizmetleri, oteller ve pansiyonlar, tamircilik hizmetleri gibi
hizmetler çeşitli kişisel hizmetler içerisinde yer alır. Son olarak da sosyal hizmetler içerisinde
sağlık hizmetleri, eğitim, din hizmetleri, kâr amaçlı olmayan organizasyonlar, posta hizmetleri
ve kamu yönetimi gibi hizmetler yer alır. 415

14.2. 1923-1960 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin büyük ağırlığı, düşük verimli de olsa tarım
sektöründedir. 1923’den 1967’ye kadar olan süreçte hizmetler sektörünün GSYİH’ daki payı
%40-%50 civarında değişmiştir. 416
Cumhuriyet

döneminin

başında

ulaşım

politikasının

esası,

demiryollarının

kamulaştırılması ve yenilerinin yapılmasıdır. 15 yıl sonra ise demiryollarının tamamı
millileştirilmiştir. Demiryollarına çok önem verilmesine karşılık, denizyolları kamu yatırımları
yönünden gerekli ilgiyi görememiştir. Karayolları kullanımı da çok sınırlı düzeyde kalmıştır.
Ticaret alanında da başta tütün, kibrit, alkol ve ispirto, petrol ve şeker olmak üzere bazı malların
ticareti kamu tekellerine bırakılmıştır. Üretimden çok ithalat tekeline dayanan bu düzenleme
kamu gelirlerini artırmayı amaçlamaktadır. 417
1946-1960 döneminde hizmetler sektörü hızla gelişmiştir. Kırsal kesimden kentlere
yapılan göçler, hizmetler sektörünün gelişimine sebep olmuştur. Karayolu ulaşımı, konut
yapımı ve ticaret hizmetleri gelişmiştir. 1923'den 1940 yılına kadar bankacılık sektöründe T.C.
Merkez Bankası gibi birçok özel ve devlet bankaları kurulmuştur. 1945-1960 döneminde özel

415
416
417

Naci Gündoğan, “Hizmetler Sektöründe İstihdam, ” Kamu İş, C:7, S:1/2002, Ankara, 2002, ss.1-4.
Dirimtekin, a.g.e. s.155.
Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 25. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012, ss.40- 41- 46.
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sermaye ile kurulan banka sayısı artmış, yabancı banka sayısı azalmış ve Türkiye Bankalar
Birliği kurulmuştur. 418

14.3. 1960-1990 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
Planlı dönemin başında hizmet sektörü GSYH’nin % 42’lik bir payını oluşturmuştur.
Planlı dönemde ulaştırma hizmetlerinin gelişimi, genel olarak planlı dönem öncesinin bir uzantısı
şeklindedir. Karayolu, deniz ve özellikle demiryolu taşımacılığına göre giderek daha fazla
önemsenmiştir. Haberleşme hizmetlerinin gelişimi ve yaygınlaştırılması ise planlarda
öngörülen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Planlı dönem süresince milli gelir içindeki ticaret
kesiminin payı sürekli artmıştır. Planlı dönemde ticari banka sayısında önemli bir artış
görülmemiştir. Bankacılık alanındaki önemli gelişme, kamu bankalarının yatırım alanlarına
göre düzenlenmesidir. 1964 yılında Devlet Yatırım Bankası kurulmuştur. 1975'de de
DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası) kurulmuştur. 419
1980'li yıllarda ise hizmetler sektöründe kara ve deniz taşımacılığında, özendirme
önlemleri alınmış, kapasite genişletilmeye çalışılmıştır. Hizmetler sektöründe gerçek büyüme,
ticaret alanında görülmüştür. İthalat ve ihracatta görülen gelişmeler, ticari faaliyetlerde önemli
gelir artışları sağlamıştır. 1988 yılında turizmde net döviz geliri 1.997 milyon dolardır.
Merkez Bankası’nın bankacılık kesimine açtığı krediler %24,5 oranında büyümüştür. Kamu
kesiminin mali sistem üzerinde yarattığı baskı ve enflasyonist bekleyişlerin önlenememesi
nedeniyle, 1991 yılında mevduat ve devlet iç borçlanma senetleri faizleri giderek artan bir
eğilim göstermiştir 420 . Hizmetler sektörünün içinde yer alan ticaret alt sektöründe, 1990
yılında 16.066 milyar TL olan Ticaret borsalarının işlem hacmi %110,1 oranında bir artışla
1991 yılında 33,751 milyar TL olmuştur. Aynı dönemde 1.339 milyar TL olan aylık ortalama
işlem hacmi, 2, 812 milyar TL’ye ulaşmıştır 421.
Tablo 14.1. Planlı Dönemde İstihdamın Hizmetler Sektörü İçerisindeki Payı
1
1
1
1
1
1996 1999 2001 2004
13.4
20
24.9 37.8
39 39.
42.
44.
47.
Hizmetler
77
68.3 61.3 46.9 44.8 43.
40.
37.
33.
Tarım
7.9
10.7
12
15.3 16.2 16.
17.
17.
18.
Sanayi

2005
51.
29.
19.

Kaynak: Aslan Eren, Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, ss.236-237.

Şahin, a.g.e. ss.75-110.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1979-1983, Ankara, 1984, ss.20-21
420
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1989 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1990, ss. 106-107-175.
421
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B), 1991 Yılı Ekonomik Raporu, TOBB Yayınları Genel: 236,
AYDB: 123, İstanbul, 1992, s.33.
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Planlı dönemin başında, istihdamın sektörel dağılımında tarım sektörünün payı,
sanayileşmeden dolayı azalmıştır. 1986 yılında tarım kesiminde çalışanların oranı % 58'e
inmiştir. Ancak yine de Türkiye’de tarım kesiminde istihdam oranı, gelişmiş ülkelere oranla
çok yüksektir. Sanayi sektörünün istihdamdaki payı artmakla birlikte, hizmetler sektörünün
payı daha hızlı artmıştır. IV. Kalkınma Planı’nda işsizlik konusuna önem verilmemiş, bu
planın uygulanabilirliği 24 Ocak istikrar önlemleri ile ortadan kalkmıştır. 1984'de uygulamaya
konulan V. Kalkınma Planı’nda kırsal kesimdeki işgücü fazlasını kırsal kesimde tutacak bazı
önlemler ileri sürülmüştür. 1989 yılında, 15+yaş işgücü olarak tarım sektöründe 8.390.000,
sanayi sektöründe 2.579.000 ve hizmetler sektöründe 5.833.000 kişi çalışmaktadır 422 (Tablo
14.1).
Tablo 14.2. Hizmetler Sektörünün GSYİH'deki Payı (% Olarak) (Cari Fiyatlarla)
Yıllar
1963
1968
1972
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Hizmetler
42.1
48.5
50.6
51.0
52.4
51.9
52.1
51.8
51.0
49.6
49.7
50.2
50.1
51.8
52.6

Tarım
42.1
31.0
29.0
29.0
22.6
22.0
22.8
19.6
19.6
18.8
18.5
18.0
17.5
16.8
18.1

Sanayi
15.8
20.5
20.4
20.0
25.0
26.1
27.1
28.6
29.4
31.6
31.9
31.8
32.4
31.4
29.3

GSYİH
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Kaynak: DPT verilerinden derlenmiştir.

1963 yılından 1991 yılına kadar tarım sektörünün payı giderek azalırken, sanayi ve
hizmetler sektörünün GSYİH içindeki payı artmıştır. Ekonomik yapıda tarımdan sanayi ve
hizmetler sektörüne doğru bir geçiş söz konusudur. Hizmetler sektörünün GSYİH' deki payı
1963 yılında %42,1 iken, 1968 yılında %48,5'e yükselmiştir. II. Plan döneminde artış % 0,4
olmuş, IV. Plan döneminde ve sonraki yıllarda hizmetler sektörünün payı %49-52'ye
ulaşmıştır 423 (Tablo 14.2).

422
423

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994, Ankara, 1995, s.302.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi, s.49.
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Turizm sektörüne Türkiye’de planlı dönemden itibaren gereken önem verilmiştir.
1980’de 1,3 milyon civarında olan ülkeye gelen turist sayısı, 1984’de ilk defa %30,3 oranında
artış göstermiş, 2,1 milyona çıkmıştır. 1988 yılında da 4 milyonu geçmiştir. 1980 yılında 326
milyon dolar turizm sektöründen gelir elde edilmiş, bu rakam 1984 yılında 548 milyon dolara
yükselmiştir. 1988 yılında ise 2355 milyon dolara çıkmıştır. 1987 yılında hizmetler
sektöründe istihdam edilenlerin payı %33,7, 1988 yılında %34,2, 1989’da %34,6 ve 1990
yılında %35,2’dir. 424

14.4. 1990-2014 Döneminde Hizmetler Sektörünün Gelişimi
1990 yılında yaşanan Körfez Krizi ile birlikte hizmet sektörü olumsuz etkilenmiş,
büyüme hızı 1991 yılında -0,5’e düşmüştür. Hizmet sektörünün büyüme hızları; 1994, 1999,
2001 ve 2009 krizlerinden de olumsuz etkilenmiştir. Tablo 14.3’te 1990-2014 yılları arasında
Türkiye’de hizmetler sektörünün büyüme hızları belirtilmiştir.
Tablo 14.3. 1990-2014 Yılları Arasında Türkiye'de Hizmetler Sektörünün Büyüme Hızı
(%)
Yıllar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
424

Hizmetler
10.1
-0.5
7.1
10.5
-7.6
7.6
7.9
9.9
3.9
-1.3
6.6
-1.0
4.7
4.1
9.8
8.6
7.1
6.4
2.3
-1.8

Tarım
7.0
-0.6
4.3
-0.8
-0.6
1.3
4.6
-2.2
7.4
-5.7
7.1
-7.9
8.8
-2.0
2.8
7.2
1.4
-6.7
4.3
3.6

Sanayi
9.3
2.9
6.2
8.3
-5.7
12.5
6.8
10.2
1.8
-4.6
6.2
-9.0
4.7
7.7
11.6
8.8
10.2
5.8
-1.3
-8.6

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1990 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1991, ss.37- 48,-153.
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2010
2011
2012
2013
2014

7.6
8.8
2.5
5.5
4.0

2.4
6.1
3.1
3.5
-1.9

13.9
10.0
1.6
4.1
3.5

Kaynak: DPT, Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi, s.49 ve TÜİK verilerinden derlenmiştir.

“Türkiye’nin hizmet ihracatı 2003 yılında bir önceki yıla göre %29 oranında
artmıştır. 2003 yılında 19 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2004 yılında %26,3 oranında
artarak 24 milyar dolara ulaşmıştır. Hizmet sektörü ihracatında en önemli pay 15,8 milyar
dolar ile turizm gelirlerine aittir. Hizmet ihracatında inşaat hizmetleri 724 milyon dolar,
taşımacılık 3,2 milyar dolar, finansal hizmetler 288 milyon dolar ve diğer ticari hizmetler 1,5
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin hizmet ithalatı tutarı ise 2004 yılı için
11,5 milyar dolar olmuştur. İthalat bir önceki seneye göre %35 oranında artmıştır. Hizmet
ithalatımızda ilk sırada taşımacılık hizmetleri yer almaktadır.” 425 2014 yılında hizmet
ihracatında turizm ilk sırada yer alırken, hizmet ithalatında ise taşıma hizmetleri ilk sıradadır
(Tablo 14.4).
Tablo 14.4. Türkiye’nin Hizmet Ticareti (Milyon Dolar)
Hizmetler
2008
2009
Taşıma Hizmetleri
İhracat
8.347
8.331
İthalat
8.101
6.493
Turizm
İhracat
23.365
22.980
İthalat
3.824
4.575
Finansal Hizmetler
İhracat
845
471
İthalat
978
826
İnşaat Hizmetleri
İhracat
974
1.090
İthalat
0
0
Diğer Ticari Hizmetler
İhracat
232
199
İthalat
1.378
1.568
Resmi Hizmetler
İhracat
460
460
İthalat
1.238
1.306
Diğer Hizmetler
İhracat
1.962
1.419
İthalat
1.184
1.090

2010

2011

2012

2013

2014

9.148
8.078

11.030
8.629

12.639
8.941

13.177
9.868

14.324
10.189

22.585
5.194

25.054
4.883

25.345
4.094

27.997
4.817

29.552
5.072

490
724

531
1.221

534
1.176

779
1.334

824
1.903

859
0

838
0

1.029
0

675
0

1.084
0

245
1.673

198
1.727

260
1.984

396
2.554

344
2.361

483
1.352

505
1.564

752
1.717

798
1.686

826
2.324

1.391
1.315

1.738
1.255

1.652
1.368

1.610
1.511

2.086
1.311

Kaynak: TCMB verilerinden derlenmiştir.

425

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (T.O.B.B), 2009 Ekonomik Rapor, s.45.
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1990 yılında, Körfez Krizi’nin olumsuz etkilerine rağmen, ülkemizi ziyaret eden kişi
sayısı 5,4 milyon kişi iken, 1991 yılında bu rakam 5,5 milyona yükselmiştir. Ancak 1990
yılında turizm gelirleri 3,22 milyar dolar iken, 1991 yılında bu rakam 2,65 milyar dolara,
1992 yılında da 1,40 milyar dolara düşmüştür 426.

Tablo 14.5. Turizm Sektörü Gelirleri (Milyon Dolar)

Turizm Geliri

%

Turizm
Gideri

1990

3225

-

520

-

2705

-

1991

2654

-17.7

592

13.8

2062

-23.8

1992

3639

37.1

776

31.1

2863

38.8

1993

3959

8.8

934

20.4

3025

5.7

1994

4321

9.1

866

-7.3

3455

14.2

1995

4957

14.7

911

5.2

4046

17.1

1996

5650

14

1265

38.9

4385

8.4

1997

7002

23.9

1716

35.7

5286

20.5

1998

7177

2.5

1754

2.2

5423

2.6

1999

5203

-27.5

1471

16.1

3732

-31.2

2000

7636

46.8

1713

16.5

5923

58.7

2001

8090

5.9

1738

1.5

6352

7.2

2002

8481

4.8

1881

8.2

6600

3.9

Yıllar

%

Net Turizm Geliri

%

Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2003 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 2004, s.167.

2001 yılında ülkeye gelen turist sayısı 11 milyon 619 bin kişi iken, 2002 yılında
%14,1 oranında artarak 13 milyon 256 bin kişiye yükselmiştir. 2000 yılında hizmetler
sektöründe istihdamın payı %40,9 iken 2001 yılında bu rakam %39,7’ye düşmüş, 2002

426

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1992 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1993, ss.34-144.
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yılında ise %42,1’e yükselmiştir. Yine 2001 yılında turizm gelirleri 8,09 milyar ABD doları
iken, 2002 yılında bu rakam 8,48 milyar dolara yükselmiştir 427 (Tablo 14.5).
Tablo 14.6. 2003-2017 Yılları Arasında Turizm Gelirleri (Milyon $)
Yıllar

Turizm Gelirleri

Turizm Giderleri

Net Gelir

2003

13854

2424

11430

2004

17076

2954

14122

2005

18.154

2.870

15.284

2006

16.851

2.742

14.109

2007

18.487

3.260

15.227

2008

21.951

3.506

18.445

2009

21.249

4.146

17.103

2010

24930

5874

19056

2011

28115

5531

22584

2012

29007

4593

24414

2013

32308

5253

27055

2014

34305

5470

28835

2017

26283

5137

21146

Kaynak: TCMB, TÜİK, KTB verilerinden derlenmiştir.

“2009 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla oranla %3,2 azalarak 21,95 milyar
ABD dolarından 21,24 milyar dolara gerilerken, turizm giderleri %18,3 artarak 3,50 milyar
dolardan 4,14 milyar dolara yükselmiştir. Böylece net turizm gelirleri de %7,3 azalarak 18,44
milyar dolardan 17,10 milyar dolara gerilemiştir.” 428 2014 yılında ise turizm geliri yaklaşık
34,5 milyar dolara ulaşmıştır. Turizm gideri ise yaklaşık olarak 5,5 milyar dolar civarındadır.
(Tablo 14.6). Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Türkiye’nin turizm
geliri 26,2 milyar $, turizm gideri 5,1 milyar $, net turizm geliri de 21,1 milyar $’dır.

427
428

Maliye Bakanlığı, 2003 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 2004, ss.52- 65-167.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.), 2009 Ekonomik Rapor, ss. 45-106.
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2003-2009 yılları arasında sektörlerin gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payları Tablo
14.7’de belirtilmektedir.
Tablo 14.7. 2003-2009 Yılları Arasında Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçindeki
Payları (Cari Fiyatlarla, %)
Sektörler
Tarım
Sanayi
İnşaat
Hizmetler
GSYH

2003
9,9
20,9
4,0
65,1
100,0

2004
9,5
20,3
4,4
65,8
100,0

2005
9,4
20,3
4,4
65,9
100,0

2006
8,3
20,1
4,7
66,9
100,0

2007
7,6
20,0
4,9
67,5
100,0

2008
7,6
19,8
4,7
67,9
100,0

2009
8,2
18,8
3,8
69,1
100,0

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Hizmetler sektöründe yer alan inşaat sektörü katma değeri 2008 yılında %8,1
azalırken, talep daralmasına bağlı olarak 2009 yılında %16,3 oranında küçülmüş ve en
yüksek gerileme görülen sektör olmuştur. 2009 yılında büyüme bakımından sanayi ve inşaat
sektörlerinde olduğu gibi hizmetler sektöründe de olumsuz bir yıl yaşanmıştır. Hizmetler
sektörü katma değer artış hızı %3,9’a gerilemiştir. Ticaret sektörü katma değeri 2009 yılında
%10,4, ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörü katma değeri %7,1 küçülmüştür. 2009
yılında bu sektörlerin yanı sıra gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, sağlık işleri ve sosyal
hizmetler alt sektörlerinin katma değer artış hızlarında yavaşlama yaşanmıştır. Sektörel
bazda en yüksek büyüme ise %8,5 ile mali aracı kuruluşların faaliyetlerinde gerçekleşmiştir.
Mali aracı kuruluşlarda %8,1, ticaret sektöründe %10,3 oranında katma değer artışları
görülmüştür. Bunun sonucunda katma değer, hizmetler sektöründe 2009 yılının dördüncü
çeyreğinde %4,5 oranında artış kaydetse de, 2009 yılında hizmetler sektöründe % 5
seviyesinde daralma gerçekleşmiştir (Tablo 14.7).
2009 yılında GSYH, cari fiyatlarla %0,4 büyüyerek 953.974 milyon TL olmuştur.
Bunun 78.398 milyon TL’lik kısmı tarım, 179.741 milyon TL’lik kısmı sanayi, 36.594 milyon
TL’lik kısmı inşaat, 659.241 milyon TL’lik kısmı da hizmetler sektörü tarafından sağlanmıştır.
Ekonomik krizde sanayinin temelini oluşturan imalat sanayi 1,7 puanlık katkıyla küçülmede
en büyük rolü oynamıştır. Mali aracı kuruluşlar ise 0,9 puan ile büyümeye en fazla katkı
yapan sektör olmuştur 429.
Ticaret borsaları işlem hacmi 2009 yılında 2008 yılına göre %11,5 artarak 68.488,1
milyon TL’den 76.382 milyon TL’ye yükselmiştir. Reel olarak ise ticaret borsaları işlem
429

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Ekonomik Gelişmeler, s.2.
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hacminde %4,7’lik artış meydana gelmiştir. 2009 yılında 10’u kollektif şirket, 41.550’si
limited şirket, 1.881’i anonim şirket, 1.031’i kooperatif olmak üzere toplam sermayesi
10.208,6 milyon TL olan 44.472 şirket kurulmuştur. 2008 yılına göre kurulan şirket sayısında
%9,3’lük, sermaye miktarında da %17,3’lük düşüş olmuştur. 2009 yılında 102’si kollektif
şirket, 11’i komandit şirket, 9.151’i limited şirket, 888’i anonim şirket, 243’ü kooperatif
olmak üzere toplam 10.395 şirket kapanmıştır. Geçen yıla göre kapanan şirket sayısında %8,5
artış olurken, sermaye miktarında da %7,1 düşüş olmuştur 430.
Tablo 14.8. 2010 -2014 Yılları Arasında Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçindeki
Payları (%)
Sektörler
Sanayi
Hizmetler*
Tarım

2010
23,6
57,2
8,4

2011
24,4
56,3
8

2012
23,8
57,5
7,9

2013
23,6
57,6
7,4

2014
24,1
57,7
7,1

* Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyonlar hizmetlere dahil edilmemiştir.

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Hizmetlerin GSYH'deki payının artmasında, üretim ve tüketim ile ilgili değişmeler
etkili olmaktadır. Hizmet talebinin gelir esnekliğinin yüksek olmasına bağlı olarak, tüketici
tercihlerinde hizmetler lehine meydana gelen değişmeye bağlı olarak tüketicilerin tercihleri
eskiye göre artan ölçüde kalite, rahatlık, kültür, çevre ağırlıklı tüketime yönelmekte,
dolayısıyla da bu alanlara ilişkin hizmet talepleri artmakta; talepteki bu değişiklikler
firmalara ve üretim süreçlerine yansımaktadır. Dolayısıyla teknolojik yenilikler ve başarılı bir
organizasyon ve yönetim için firmaların teknik, idari ve diğer konularda hizmet talebi
artmaktadır 431.
Türkiye'de de hizmetler sektörü uzun süredir ekonominin en büyük sektörü
konumundadır. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girdiği 1963'te bu pay %42,1
düzeyindeyken, bu pay azalan bir hızla artmaya devam etmiş ve 2001 krizinden sonra %65-69
düzeylerinde istikrar kazanmıştır (Tablo 14.7 ve Tablo 14.8). Nitekim 2010 yılından itibaren
yaklaşık %72 seviyesine çıkarak yeni bir aralığa girilmiştir. 2014 yılında hizmet sektörünün
gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı ise %71,6 olmuştur.

430
431

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B), 2009 Ekonomik Rapor, ss.45-47.
Gündoğan, a.g.e., s.5
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Tablo 14.9. 2006 – 2018 Yılları Arasında Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdamın
Dağılımı (%)
2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014 2018 Ekim

Sektörler

2006

Tarım

23,3 22,5

22,4

23,1

23,3

23,3

24,1

20,6

19,6

Sanayi

21,9 21,8

22,0

20,3

21,1

20,8

20,5

21,1

21,4

Hizmetler 48,8 49,6

49,5

50,4

49,1

48,7

50,2

51,6

52,1

18,5

19,7

55

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Türkiye'de GSYH' nın sektörel dağılımı ile istihdamın sektörel dağılımı uzunca bir
süre birbirinden farklılıklar göstermiştir. 1990’lı yılların sonundan itibaren hizmetler sektörü
hem GSYH' nın sektörel dağılımında, hem de istihdamın ekonomik faaliyetlere göre
dağılımında açık ara birinci sırada yer almıştır (Tablo 14.9).

14.5. 2000’li Yıllardan İtibaren Türkiye Ekonomisinin Makro
Ekonomik Performansının Değerlendirilmesi
Türkiye Ekonomisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra ekonomiyi tekrar
istikrara kavuşturmak amacıyla bazı önemler almış ve alınan bu önlemler sayesinde önemli
mesafeler kat etmiştir. Türkiye’nin Şubat 2001 krizinden sonra almış olduğu önlemler ve bu
önlemler kapsamında uygulamaya koymuş olduğu yapısal reformlar sayesinde son yıllarda göstermiş olduğu makroekonomik performansı (büyüme, işsizlik, enflasyon, ihracat, ithalat,
dış ticaret açığı ve cari işlemler dengesi) Tablo 14.10 ve Tablo 14.11 yardımıyla incelemek
mümkündür.
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Tablo 14.10 Temel Makro Ekonomik Değişkenler (2002-2010)
Makro Ekonomik

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Büyüme (%)

6,4

5,6

9,6

9,0

7,1

5,0

0,8

-4,7

8,5

İşsizlik (%)

10,3

10,5

10,3

9,5

9,0

9,2

10,0

13,1

11,1

Enflasyon (%)

29,7

18,4

9,4

7,7

9,7

8,4

10,1

6,5

6,4

52,4

68,8

78,5

93,7

47,1

65,8

91,2

111,4 134,6 162,2 193,8 134,4 177,3

-6,4

-13,4

-22,4

-32,9

-40,8

-46,8

-52,9

-24,7

-56,3

-0,6

-7,5

14,1

-20,9

-31,1

-36,9

-39,4

-11,3

-44,6

Değişkenler

İhracat (Milyar Dolar)
İthalat (Milyar Dolar)

40,7

115,3 140,9 109,7 120,9

Dıç Ticaret Açığı
(Milyar Dolar)
Cari İşlemler Dengesi
(Milyar Dolar)

Kaynak: TÜİK, TCMB, DPT ve Hazine Müsteşarlığı’nın verilerinden derlenmiştir.

Türkiye ekonomisi Şubat 2001 krizinden sonra oldukça yüksek bir büyüme
performansı yakalamış bu performans 2007 yılına kadar kısmen de olsa sürdürülmüştür.
Ancak 2008 yılının son çeyreğinde ABD’de başlayan ve daha sonra bütün dünyaya yayılan
küresel finansal krizinde etkisiyle 2008 yılında oldukça düşük bir büyüme oranına ulaştıktan
sonra 2009 yılında %4,7 oranında daralmıştır. 2010 yılında küresel finansal krizin atlatıldığına
dair gelen sinyallerle ekonomi %8,5 büyümüştür. 2014 yılında ise 5,2’lik bir büyüme söz
konusudur.
Hazine Müsteşarlğı verilerine göre 2012 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH)
871 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır.
“IMF tahminlerine göre 2011 yılında dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye
ekonomisi, GSYH’de görülen artış ile 2012 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi haline
gelmiştir. GSYH’nin %17,4’ü imalat sanayi, %15,7’si ulaştırma, depolama ve haberleşme,
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%13,7’si ise ticaret hizmetleri sektörü tarafından sağlanmıştır. 2012’de kişi başına GSYH ise
10.504 ABD dolarına çıkmıştır. 2012 yılında tarımsal ürünler dışındaki emtia fiyatlarının
ılımlı seyri, döviz kurlarının istikrarlı seyri ve ekonomideki yavaşlama enflasyonu olumlu
etkilerken, enerji fiyatlarına yönelik kamu ayarlamaları ise enflasyonu olumsuz etkilemiş,
enflasyon son 44 yılın en düşük seviyesi olan %6,16’ya inmiştir.” 432

Tablo 14.11: Temel Makro Ekonomik Değişkenler (2011-2017)
Makro Ekonomik
Değişkenler

2011

2012

2013

Büyüme (%)

11,1

4,8

8,5

İşsizlik (%)

9,1

8,4

Enflasyon (%)

10,5

2014

2015

2016

2017

5,2

6,1

3,2

7,4

9,0

9,9

10,3

10,9

10,9

6,2

7,4

8,2

8,8

8,5

11,9

142,3

161,9

163,7

168,9

151,9

150,1

166,1

231,5

227,3

241,7

232,5

200,0

191,0

225,1

-89,1

-65,3

-79,9

-63,5

-48,1

-40,8

58,9

-74,4

-47,9

-63,6

-43,5

-32,1

-33,0

-47,3

İhracat (Milyar
Dolar)
İthalat (Milyar
Dolar)
Dıç Ticaret Açığı
(Milyar Dolar)
Cari İşlemler
Dengesi (Milyar $)

Kaynak: TÜİK, TCMB, DPT ve Hazine Müsteşarlığı’nın verilerinden derlenmiştir.
Ekonomik büyümeye karşılık 2002-2014 döneminde işsizlik oranlarında önemli
değişmeler yaşanmamıştır. Ancak 2008 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan küresel finansal
krizin yaratmış olduğu daralma ile birlikte işsizlik rakamları oldukça yüksek seviyelere
ulaşmasına rağmen 2010 yılında azalmıştır. 2017 yılında ise bu oran %10,9 olmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Ekonomik Rapor 2012,
(2013), (Çevrimiçi),
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/70GK/EKONOM%C4%B0K%20RAPOR_2013.pdf. 29.06.2015.
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Şubat 2001 krizinden sonra enflasyonda önemli mesafeler kat edilmiş ve enflasyon
uzun süreden sonra 2004 yılı itibariyle tek haneli rakamlara düşürülerek fiyat istikrarının
sağlanmasına yönelik olarak önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2017 yılında enflasyon oranı
%11,9’dur.
İthalat ve ihracat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli artış göstermiştir. Ancak bu
dönemde ithalat ihracattan daha fazla artarak dış ticaret açığının büyümesine neden olmuştur.
Finansal krizin yaratmış olduğu müdahaleci ve içe kapanık politikalar 2009 yılında ithalat ve
ihracatın azalmasına neden olmuş ithalat ihracattan daha fazla azalış gösterdiği için dış ticaret
açığında bir iyileşme yaşanmıştır. 2010 yılında gerek ithalat gerekse ihracat artış göstermiştir.
Ancak ithalat ihracattan daha fazla artış gösterdiği için dış ticaret açığı da buna bağlı olarak
artmıştır. 2010 yılına göre 2017 yılı ithalat ve ihracat oranları artış göstermiştir.
2002-2008 döneminde cari işlemler dengesi sürekli açık vermiş ve bu açıklar söz
konusu olan dönemde sürekli artış göstermiştir. Küresel finansal krizin özellikle dış ticaret
üzerindeki daraltıcı etkisi ve dış ticaret açığının azalmasına bağlı olarak cari işlemler dengesi
2009 yılında azalmıştır. 2010 yılında cari işlemler açığı artış göstermiştir. 2011 yılında cari
işlemler açığı büyük bir artış gösterirken 2015 yılında açık son dört yıla kıyasla azalmıştır.
2017 yılında ise 47,3 milyar ABD dolardır.
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Uygulamalar

1. Hizmet sektörünün kapsamında değerlendirilebilecek alt sektörler nelerdir?
Açıklayınız.
2. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı aşağıdaki adreste yer alan 10. Kalkınma
Planı (2014-2018) Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu
Raporu’nu okuyunuz.
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Att
achments/231/Ticaret%20Hizmetlerinin%20Gelistirilmesi_%C3%B6ik.pdf
3. Türkiye Otelciler Federasyonu’nun hazırladığı (TÜROFED) aşağıdaki adreste
yer alan Turizm Raporu’nu okuyunuz ve turizm sektörünün ülke ekonomisine
etkilerini analiz ediniz.
http://www.turofed.org.tr/PDF/DergiTr/Turizm_Raporurapor%20turizm%20turofed.pdf
4. T.C. Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı aşağıdaki adreste yer alan 2013 Yıllık
Ekonomik Raporu’nu okuyunuz.
http://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/2013_yillik_ekonomik_rapor.pdf
5. Finansal hizmetler sektörünün kapsamını açıklayınız. Finansal hizmetler
sektörünün ekonomiye katkılarını (GSMH, istihdam vb. faktörler açısından
değerlendirerek) Dünya ve Türkiye piyasalarındaki durumu karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1) 1990-2010 döneminde hizmetler sektörünün gelişimini açıklayınız.
2) 2000’ li yıllardan itibaren Türkiye’de hizmet sektörünün hızlı gelişme nedenlerini
belirtiniz.
3) 2001 krizinden sonra Türkiye’ de ekonomik büyüme nasıl bir seyir izlemiştir,
tartışınız.
4) 2001 krizinden sonra Türkiye’ de enflasyon rakamlarını yorumlayınız.
5) 2001 krizinin dış ticaret ve cari işlemler dengesi üzerindeki etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1950’lerden itibaren sanayi ötesi toplum veya bilgi toplumu olarak adlandırılan farklı
bir toplumsal yapı, sanayi toplumunun yerini almaya başlamış ve bu süreçte istihdamın yapısı
hizmetler sektörü lehine değişime uğramıştır. Günümüzde hizmetler sektöründe yaşanan bu
büyük gelişme sayesinde başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere, bu sektörün üretim ve
istihdama olan katkısı ciddi seviyelere ulaşmıştır.
Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda GSMH'nin büyük bir kısmı
hizmet sektörlerinden sağlanmaktadır. Hatta hizmet sektörü GSMH'ye yaptığı katkı
bakımından sanayi sektörünü geçebilmektedir. Hizmet sektöründe özellikle bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de hizmet faaliyetlerinin işlev ve çeşitliliğini hızlı bir
şekilde arttırırken, haberleşme alanında bilgi teknolojisiyle birçok hizmet ticari bir nitelik
kazanmaktadır. Son olarak, krizden günümüze Türkiye ekonomisinin makro-ekonomik
performansının değerlendirilmesi yapıldığında; 2000 yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat
aylarındaki krizlerden sonra Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı adı altında Uluslararası Para
Fonu'nun desteği ile makro düzeyde yeni düzenlemelere gidildiği anlaşılmaktadır. Bu
aşamada da, genel strateji olarak yine enflasyonun ortadan kaldırılmasına, kamu maliyesinin
sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına ve ekonomik büyümenin önündeki yapısal engellerin
yokedilmesine çalışıldığı görülmektedir.
Gelişmiş ekonomiler gün geçtikçe hizmet ekonomilerine dönüşmekte ve hizmetler
sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir. Nüfus
yoğunluğunun artmasıyla birlikte istihdam imkanlarının daraldığı ülkemizde, iş sahası
oluşturma potansiyeli açısından kalkınmaya en önemli katkıyı hizmetler sektörünün
sağlayacağı muhtemeldir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünün bir alt sektörü kapsamında yer almaz?
A) Sigortacılık hizmetleri
B) Taşımacılık ve Depolama hizmetleri
C) Ev hizmetleri
D) Sosyal hizmetler
E) İmalat Hizmeti
2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Hizmetler sektörü tarım, madencilik ve imalat sektörü dışındaki bütün faaliyetlerdir.
B) Hizmetler transfer edilemez.
C) Üretici ve tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratırlar.
D) Hizmetler depolanamaz.
E) Üretici ve tüketici arasında dolaylı bir etkileşim yaratırlar.
3) Aşağıdakilerden hangisi “dağıtım hizmetleri” kapsamında yer almamaktadır?
A) İletişim
B) Hukuk
C) Taşımacılık ve Depolama
D) Toptancılık
E) Perakendecilik
4) Aşağıdakilerden hangisi “üretici hizmetler” kapsamında yer almaktadır?
A) Taşımacılık ve Depolama
B) Tamircilik
C) Sigortacılık
D) Eğitim
E) Toptancılık
5) Aşağıdakilerden hangisi “sosyal hizmetler” kapsamında yer almaktadır?
A) Sağlık hizmetleri
B) Çeşitli işletmecilik hizmetleri
C) Kredi ve diğer finansal hizmetler
D) Mühendislik ve mimarlık hizmetleri
E) İletişim hizmetleri
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6-) I. Sigortacılık
II. İletişim
III. Sağlık
IV. Emlak
V. Eğitim
Yukarıdaki hizmet türlerinden hangisi veya hangileri üretici hizmetlerdendir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
I, II ve V
II, III ve IV
I ve IV
IV ve V

7-) Türkiye’de hizmet sektörünün gelişimiyle ilgili bilgilerden hangisi doğru bir ifade
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin büyük ağırlığı tarım sektörü üzerine olmuştur.
T.C. Merkez Bankası 1945 yılında kurulmuştur.
Devlet Yatırım Bankası 1964 yılında kurulmuştur.
Körfez Krizi 1990 yılında başlamıştır.
Birinci 5 yıllık Kalkınma Planı 1963 yılında yürürlüğe girmiştir.

8-) 2000’li yıllardan sonra yaşanan makroekonomik gelişmelerden hangisi yanlış bir
ifade değildir?
A) 2001 Şubat Krizinden sonra enflasyon çift haneli rakamlara ulaşmıştır.
B) İthalat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli azalma göstermiştir.
C) 2002-2008 döneminde dış ticaret açığı büyümüştür.
D) İhracat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli azalma göstermiştir.
E) 2009 yılında cari işlemler dengesi artmıştır.
9-) 2000’li yıllardan sonra yaşanan makroekonomik gelişmelerden hangisi doğru bir
ifade değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

2008 yılında küresel finansal kriz belirsizlik ortamı oluşturmuştur.
İthalat rakamları 2002-2008 döneminde sürekli artış göstermiştir.
2001-2008 döneminde Türkiye’ye yabancı sermaye girişi artmıştır.
2010 yılında cari işlemler açığı azalmıştır.
Küresel finansal kriz, dış ticareti daraltıcı etkide bulunmuştur.
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10) 1960-1990 döneminde Türkiye’de hizmetler sektörünün gelişimiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1991 yılında mevduat ve devlet iç borçlanma senetleri faizleri azalma eğilimi göstermiştir.
B) 1980’li yıllarda kara taşımacılığında özendirme önlemleri alınmıştır.
C) T.C. Merkez Bankası’nın kamu kesiminde açtığı krediler artma eğilimi göstermiştir.
D) 1980’li yıllarda deniz taşımacılığında özendirme önlemleri alınmıştır.
E) 1990 yılında ticaret borsalarının işlem hacmi artmıştır.

Cevaplar
1-)e 2-)e 3-)b 4-)c 5-)a 6-)d 7-)b 8-)c 9-)d 10-)a
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