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Sosyal ve ekonomik alanda değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüzde, yaşanan gelişmeleri doğru 
anlamlandırabilmek ve geleceğe yönelik tutarlı öngörülerde bulunabilmek daha da önem 
kazanmaktadır. İnsan davranışlarının toplumsal, kültürel ve ekonomik alandaki etkilerinin 
anlaşılabilmesi bilimsel çalışmaların da odağını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, -Yerelden Globale 
Sosyo Ekonomik Bakış- adlı disiplinler arası çalışmamızda bu alana katkı sağlamaya yönelik 
bilimsel değerlendirmeler yer almaktadır.

Kitap on bir bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Vergi uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik 
güncel gelişmeler, Ramazan ARMAĞAN ve Ayşe ARMAĞAN tarafından -Vergi 
Uyuşmazlıklarında “Dava Açma Hakkı” ve “Davadan Vazgeçme Hakkı”- başlıklı çalışma ile 
değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, Dünyanın pek çok yerinde hayatın her alanında etkileri artan 
sosyal medya platformları ve bu platformların vergilendirilmesi, Hamza KAHRİMAN tarafından -
Türkiye'de Sosyal Medya Platformlarında Yaşanan Bazı Vergilendirme Sorunları ve Çözümleri- 
başlığı ile değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, sosyo ekonomik değişimlerle etkileri tüm dünyada 
hissedilen enflasyon ile hisse senedi fiyatları etkileşimi, Şahin BULUT tarafından -Enflasyon ile 
Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki; OECD Ülkeleri İçin Panel Nedensellik Analizi- başlığı ile 
değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde, ülkelerin en önemli gelir kaynağı olan vergiler ile kamu 
harcamaları arasındaki etkileşim, Şaban ERTEKİN ve Elvan HAYAT tarafından -Kamu 
Harcamaları ile Vergi Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi- başlığı ile değerlendirilmiştir. 
Beşinci bölümde, ülkelerin gündeminde her zaman yer alan ekonomik büyüme, işsizlik ve 
enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı, Şahin BULUT tarafından, - Enflasyon, 
İşsizlik ve Ekonomik Büyüme; OECD Ülkeleri için Panel Eşbütünleşme Analizi- başlığı ile 
değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde, etkileri küresel boyutlara ulaşan çevre kirliliği ile küreselleşme 
ve ekonomi politikası, Mehmet Metin DAM ve Funda KAYA tarafından, -Ekonomi Politikası 
Belirsizliği, Küreselleşme ve Çevre Kirliliği: G-7 Ülkeleri İçin Yeni Bir Üçlem mi?- başlığı ile 
değerlendirilmiştir.Yedinci bölümde, ülkeler arasında ekonomik ve sosyal bakımdan çeşitli etkiler 
meydana getiren dış ticaret ilişkileri, Ali NURALİYEV ve Hürriyet. BİLGE tarafından -Türkiye 
Azerbaycan Dış Ticaret İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme- başlığı ile değerlendirilmiştir. 
Sekizinci bölümde, mevduat bankalarının muhasebe kayıtları kanun ve yönetmelik kapsamında, 
Ayhan YATBAZ tarafından -Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi- başlığı ile 
değerlendirilmiştir. Dokuzuncu bölümde, menkul kıymetlerde meydana gelen kazançların zaman 
dilimlerine göre farklılıklar meydan getirdiği yaklaşımı, Sevda TERZİ ve Ali ÇİLESİZ tarafından -
Emtia Piyasasında Takvim Anomalilerinin Varlığının Araştırılması: Altın ve Gümüş Üzerine Bir 
Çalışma- ile değerlendirilmiştir. Onuncu bölümde, dış ticaret ile göç politikası oluşturma, menşe 
ülke ve sığınak ülke etkileşimleri, Mustafa GÜDER tarafından -Bir Göç Politikası Aracı Olarak Dış 
Ticaret: Ürdün Mutabakatı Türkiye İçin Bir Model Olabilir mi?- başlığı ile değerlendirilmektedir. 
On birinci bölümde, Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyıldaki nüfus yapısının anlaşılmasına da katkı 
sağlayan, Akhisar’ın nüfus özellikleri, Kadir ADAMAZ tarafından -Akhisar Kazasının Demografik 
Yapısı (1530-1575)- başlıklı çalışma ile değerlendirilmiştir.
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ÖNSÖZ 

Sosyal ve ekonomik alanda değişimlerin çok hızlı yaşandığı 

günümüzde, yaşanan gelişmeleri doğru anlamlandırabilmek ve 

geleceğe yönelik tutarlı öngörülerde bulunabilmek daha da önem 

kazanmaktadır. İnsan davranışlarının toplumsal, kültürel ve ekonomik 

alandaki etkilerinin anlaşılabilmesi bilimsel çalışmaların da odağını 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda, -Yerelden Globale Sosyo Ekonomik 

Bakış- adlı disiplinler arası çalışmamızda bu alana katkı sağlamaya 

yönelik bilimsel değerlendirmeler yer almaktadır. 

Kitap on bir bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, Vergi uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik 

güncel gelişmeler, Ramazan ARMAĞAN ve Ayşe ARMAĞAN 

tarafından -Vergi Uyuşmazlıklarında “Dava Açma Hakkı” ve 

“Davadan Vazgeçme Hakkı”- başlıklı çalışma ile değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde, Dünyanın pek çok yerinde hayatın her alanında 

etkileri artan sosyal medya platformları ve bu platformların 

vergilendirilmesi, Hamza KAHRİMAN tarafından -Türkiye'de Sosyal 

Medya Platformlarında Yaşanan Bazı Vergilendirme Sorunları ve 

Çözümleri- başlığı ile değerlendirilmiştir. 

Üçüncü bölümde, sosyo ekonomik değişimlerle etkileri tüm 

dünyada hissedilen enflasyon ile hisse senedi fiyatları etkileşimi, Şahin 

BULUT tarafından -Enflasyon ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki 

İlişki; OECD Ülkeleri İçin Panel Nedensellik Analizi- başlığı ile 

değerlendirilmiştir. 

Dördüncü bölümde, ülkelerin en önemli gelir kaynağı olan vergiler 

ile kamu harcamaları arasındaki etkileşim, Şaban ERTEKİN ve Elvan 

HAYAT tarafından -Kamu Harcamaları ile Vergi Gelirleri Arasındaki 

Nedensellik İlişkisi- başlığı ile değerlendirilmiştir. 

Beşinci bölümde, ülkelerin gündeminde her zaman yer alan 

ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin olup olmadığı, Şahin BULUT tarafından, - Enflasyon, İşsizlik 

ve Ekonomik Büyüme; OECD Ülkeleri için Panel Eşbütünleşme 

Analizi- başlığı ile değerlendirilmiştir. 



iv 

Altıncı bölümde, etkileri küresel boyutlara ulaşan çevre kirliliği ile 

küreselleşme ve ekonomi politikası, Mehmet Metin DAM ve Funda 

KAYA tarafından, -Ekonomi Politikası Belirsizliği, Küreselleşme ve 

Çevre Kirliliği: G-7 Ülkeleri İçin Yeni Bir Üçlem mi?- başlığı ile 

değerlendirilmiştir. 

Yedinci bölümde, ülkeler arasında ekonomik ve sosyal bakımdan 

çeşitli etkiler meydana getiren dış ticaret ilişkileri, Ali NURALİYEV 

ve Hürriyet. BİLGE tarafından -Türkiye Azerbaycan Dış Ticaret 

İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme- başlığı ile değerlendirilmiştir. 

Sekizinci bölümde, mevduat bankalarının muhasebe kayıtları 

kanun ve yönetmelik kapsamında, Ayhan YATBAZ tarafından -

Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi- başlığı ile 

değerlendirilmiştir. 

Dokuzuncu bölümde, menkul kıymetlerde meydana gelen 

kazançların zaman dilimlerine göre farklılıklar meydan getirdiği 

yaklaşımı, Sevda TERZİ ve Ali ÇİLESİZ tarafından -Emtia 

Piyasasında Takvim Anomalilerinin Varlığının Araştırılması: Altın ve 

Gümüş Üzerine Bir Çalışma- ile değerlendirilmiştir. 

Onuncu bölümde, dış ticaret ile göç politikası oluşturma, menşe 

ülke ve sığınak ülke etkileşimleri, Mustafa GÜDER tarafından -Bir Göç 

Politikası Aracı Olarak Dış Ticaret: Ürdün Mutabakatı Türkiye İçin Bir 

Model Olabilir mi?- başlığı ile değerlendirilmektedir. 

On birinci bölümde, Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyıldaki nüfus 

yapısının anlaşılmasına da katkı sağlayan, Akhisar’ın nüfus özellikleri, 

Kadir ADAMAZ tarafından -Akhisar Kazasının Demografik Yapısı 

(1530-1575)- başlıklı çalışma ile değerlendirilmiştir. 

Bölümlerinde yer alan öneri, görüş ve değerlendirmelerin 

sorumluluklarının bölüm yazarlarına ait olduğu bu kitabın, ilgilenenlere 

ve literatüre katkı sağlamasını tüm yazarlar adına temenni ederiz. 

 

            Editörler 

      Hamza KAHRİMAN 

      Şahin BULUT 

          Aralık 2022 



BÖLÜM 1 

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA  

“DAVA AÇMA HAKKI” VE  

“DAVADAN VAZGEÇME HAKKI” 

Ramazan ARMAĞAN,1 Ayşe ARMAĞAN2 

Giriş 

Devletin egemenlik gücüne dayanan ve kamu hizmetlerinin 

finansmanının en önemli kaynağı olan vergilerin; dinamik ve değişken 

bir yapıya sahip olması, uygulama alanının genişliği, taraf sayısının 

çokluğu vb. nedenlerle uygulanmasında çeşitli sorunlar 

yaşanabilmektedir. Vergisel işlemler sonucu idare ile mükellefler arası 

oluşan sorunlara “vergi uyuşmazlığı” denilmektedir. Söz konusu 

uyuşmazlıklarının çözümü zamana ve ülkeye, sosyal, siyasal, iktisadi, 

mali, bilimsel alanlardaki gelişmelere göre şekillenmektedir. Vergi 

uyuşmazlıkları çözümünde ülkeden ülkeye değişik yol ve yöntemler 

geliştirilmiş olmakla birlikte genellikle idari veya yargısal çözüm 

yollarından yararlanılmaktadır. Tamamıyla ya adli ya da idari yargıya 

bağlı ya da tamamen bağımsız bir yargı dalı olma veya az da olsa her 

iki yargı türünün karması şeklinde kullanılan yargı sistemleri 

bulunmaktadır. Uygulamada genellikle pek çok ülkede idari ve yargı 

yolu ile çözüm açısından, öncelikle idari çözüm yolunun izlendiği 

sonuç alınamazsa yargı yolunun tercih edildiği bilinmektedir. Türk 

Vergi Yargı Sistemi’nin hukuki temeli; "idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmünün yer aldığı Anayasanın 

125. maddesi ile 36. maddesinde ifade edilen “Herkes, meşru vasıta ve 

yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 

davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 

1 Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ramazanarmagan@sdu.edu.tr, ORCID: 

0000-0002-1786-6877. 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ayse.armagan@cbu.edu.tr, 

ORCID: 0000-0001-5018-4416. 

mailto:ramazanarmagan@sdu.edu.tr
mailto:ayse.armagan@cbu.edu.tr


 

YERELDEN GLOBAL’E SOSYO-EKONOMİK BAKIŞ 

2 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan 

kaçınamaz.” hükmüne dayandırılmış olup, idari yargıya bağlı olan bir 

vergi yargısı sistemi benimsenmiştir. Diğer yasal dayanaklarını da 

Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 

Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu ile Vergi Usul Kanunu oluşturmaktadır.  

Vergileme işlemleri sonucunda hakkı ihlal edilen- tehlike altında 

bırakılan kişilerin mahkemeden hukuki koruma istemek amacıyla 

başvurdukları işlem “vergi davası” olarak ifade edilmektedir Türk vergi 

yargı sistemi kapsamında günümüzde vergi uyuşmazlıklarının çözüm 

yollarından birincisi barışçıl (idari) çözüm yolu kapsamında; hata 

düzeltilmesi, şikâyet, tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma, 

pişmanlık ve ıslah, cezalarda indirim ile izaha davet yer almaktadır. 

İkincisi de idari çözüm yollarının tercih edilmiş olmasına rağmen 

çözüme ulaşılmaması halinde veya bağımsız ve tarafsız mahkemelere 

doğrudan başvurmak istenmesi halinde kullanılan yargısal çözüm 

yoludur. Ülkemizde, 1982 yılından itibaren Vergi Usul Kanunu’nu 

kapsamında yer alan vergilere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yargı 

yolundan yararlanılması halinde, ilk derece (başvuru) yargı organı 

mercii olarak vergi mahkemeleri görevlendirilmiştir. Anayasal ve yasal 

hükümler gereğince yetkili ve görevli hale getirilen vergi mahkemeleri, 

görev alanına giren konulardaki vergi uyuşmazlıklarını çözmek 

durumundadırlar. Vergi davası açılmasıyla vergileme işlemleri 

nedeniyle hakları ihlal edilen veya hakkı tehlike altında kalan kişilere 

mahkemelerce hukuki koruma hizmeti sağlanmaktadır. Dava açma 

hakkının kullanımıyla; hakları ihlal edilen veya menfaatleri tehlikeye 

düşenler, hak ihlali yapan veya tehdit oluşturan taraftan ihlalini 

durdurması veya tehdidinden vazgeçmesi, mağduriyetinin giderilmesi-

önlenmesi varsa zararlarının tazmin edilmesi ya da hakkının korunması 

için yetkili ve görevli mahkemelerden bu sorunların çözümünde kesin 

sonuç elde etmek istenmektedir.  

Ülkemizde vergi uyuşmazlıklarının çözümünde öncelikle ve 

genellikle idari çözüm yollarına başvurulmakla birlikte bu yoldan sonuç 

alınamaması veya barışçıl (idari) çözüm yolunun uyuşmazlığın 

başlangıcı itibarıyla tercih edilmemesi halinde yargı yolu 

kullanılmaktadır. Ancak, genellikle yargılama sürecinde; davanın 
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görülme süresinin uzunluğu nedeniyle “zaman”, davaya ait mahkeme 

harçları ve vekâlet ücretleri açısından “maliyet” ile dava sürecinde 

tarafların psikolojik veya fiziksel yönden “yorgunluk –zahmet”, 

vergi/cezalara ilişkin alacakların “hazineye intikalinin gecikmesi” gibi 

önemli sakıncalar görülebilmektedir. Yargı sisteminde yaşanan bu tür 

sakıncaların giderilmesine yönelik geliştirilen çeşitli yöntem arayışına 

ilişkin sürekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar arasında 

“davanın kabulü” veya “davadan feragat” beyanları ile kesinleşmemiş 

nihai mahkeme kararları için kanun yoluna başvurulmaması halinde de 

davanın sonlandırılması mümkün olabilmektedir.  07.12. 2019 tarihli 

ve 30971 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan 7194 sayılı 

Kanunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 379. maddesine 

“kanun yolundan vazgeçme” başlığı ile yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

Davadan vazgeçme müessesesi; davadan feragat ve davanın 

kabulünden hukuki yönden tümüyle farklı bir özelliğe sahip olup, 

mükellefin leh veya aleyhine verilmiş bir kararın verilmesi ve henüz 

kesinleşmemiş olan bu nihai kararların istinaf/temyiz yolunun 

kullanılmaması halinde mahkemece verilen karar kapsamında 

belirlenen vergi/cezanın tahakkuku ve tahsilinin gerçekleştirilmesi 

amaçlamaktadır.    

1. Vergisel Uyuşmazlıkların Hukuki Niteliği ve 

Nedenleri  

Verginin alacaklı tarafı olan idare ile borçlu tarafı olan (mükellef, 

vergi sorumlusu veya üzerine keza kesilenler vb.) kişilerce vergileme 

işlemleri gerçekleştirilirken kanunları yanlış anlaşılması- yorumlaması, 

bilinmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan anlaşmazlıklara vergi 

uyuşmazlığı denilmektedir. Vergilemeyi ilgilendiren ve taraflar 

üzerinde hüküm ifade eden tüm hukuki düzenlemelerin yeterince nüfuz 

edilmemesi veya edilememesi gibi nedenlerle vergi konusu, vergiyi 

doğuran olay, vergi matrahı, verginin mükellefi, vergi borcunun aslı ve 

cezası ile ilgili işlemler tarafları karşı karşıya getirebilmektedir. 

Genellikle verginin alınması veya ödenmesi hususunda gerekli 

işlemlerin yapılmaması, eksik yapılması veya hiç yapılmamasına ilişkin 

her türlü eylemlerin gerçekleştirilmesi veya hukuki işlemlerin 
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tamamlanması sonucu vergi uyuşmazlıkları oluşabilmektedir 

(Armağan, 2009: 201). Vergi Usul Kanunu (VUK) ilgili maddelerince; 

tarh edilen bir verginin tebliğ edilmesi ile bu işlemin tahakkuk 

aşamasının gerçekleşebilmesi için tebliği yapılan bu işlemle ilgili 

olarak kişilerin tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde itiraz hakkını (ya 

işlemi yapan idareye başvuru veya dava açma hakkı olarak mahkemeye 

başvurmak şeklinde) kullanmak istemesiyle birlikte bu işlem vergi 

uyuşmazlığı halini almaktadır. (Aksoy, 1990:66).  

1.1. Vergileme İşlemlerinde Hukuka Aykırılık  

Vergilemenin değişik aşamalarında vergi idaresince 

gerçekleştirilen işlemler çeşitli yönlerden hukuka aykırı biçimde 

yapılmış olması söz konusu olabilmektedir.  Hukuka aykırı başlıca 

vergi uyuşmazlığı halleri şunlardır: 

- Yetki bakımından vergide uyuşmazlık; vergileme işlemlerinin 

gerçekleştirilmesinde ilgili yasal düzenlemeye uygun biçimde hangi 

idari kurum- birim- makam- merci tarafından yapılabileceği “konu 

itibariyle yetki”, yetki kullanımında sürenin göz önünde 

bulundurulması “zaman itibariyle yetki” ve idarenin yetkisini 

kullandığı yersel alan belirlenmesi de “yer bakımından yetki” olarak 

tanımlanmaktadır. Söz konusu bu yetkilerin idare tarafından eksik, 

yanlış, aşırı olarak kullanması-kullanmaması halinde ortaya çıkan 

anlaşmazlıklar hukuka aykırılık boyutuyla “yetki yönünden 

uyuşmazlık” oluşturmaktadır (Tosuner vd., 2002: 54) 

- Konu bakımından vergi uyuşmazlığı; genellikle vergiler, adını 

üzerine vergi konulan konulardan almaktadır. Dolayısıyla, vergi 

sisteminde hedeflenen başarıya ulaşmak açısından, verginin neyin 

üzerinden alınacağına hususunda “vergi konusu” açık biçimde 

belirtilmesi gerekmektedir.  Böylece, aynı zamanda kimlerin mükellef 

olarak hedeflendiği ve vergilemenin amacı da belirlenmiş olmaktadır 

(Akdoğan, 1997: 120). Vergilemede kanunilik ilkesi gereğince ilgili 

vergi yasasında vergi alınacak konu ile ilgili hüküm açık bir şekilde 

ifade edilmektedir. Dolayısıyla ilgili kanunda belirtilmeyen bir 

konudan da vergi alınmaması gerekmektedir ve kanunda belirtilmemiş 

bir konuda gerçekleştirilen bir eylem veya hukuki işlem söz konusu ise 
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bu durum için kıyas yolu da kapatılmıştır. Bu nedenle vergi konusu bir 

işleme tabi olmaması gereken bir kişiye veya o kişinin tabi olmadığı bir 

konuda işlem yapılması halinde bir “konu bakımından vergi 

uyuşmazlığı” hali ortaya çıkmış olmaktadır (Erginay, 1984: 39). 

- Şekil bakımından vergi uyuşmazlığı; vergi usul hukukuna göre 

vergilendirme işlemleri şekle tabi işlemler kapsamında olup, bu 

işlemlerin belirli usul ve esasa göre yapılması gerekmektedir. Böylece 

mükelleflerin hukuki yönden, vergi idaresinin de vergi alacağı yönüyle 

güvence altına alınması sağlanmaktadır. Vergi idaresi işlemlerinin 

hazırlık çalışmaları, kesinleştirilmesi, yürütülmesi ve denetimine ilişkin 

uyulması gereken usul ve esasların tamamı şekil unsurunun ifadesidir 

(Aksoy, 1990: 69-70). Yazılılık ilkesinin geçerli olduğu vergi hukukuna 

göre; vergileme işlemlerinin istisnai haller dışında mutlaka yazılı 

olması şartı geçerli olmaktadır. Şekil bakımından hukuka aykırı olan 

durumlara örnek olarak; bir vergileme işleminin yazılı yapılmaması 

veya bildirilmemesi, yetkili olanlarca imzalanmaması, ön hazırlık 

gerektiren vergilendirme işlemlerinin ilgili yasal düzenlemelerde 

öngörülen biçimde gerçekleştirilmemesi vb. sayılabilir (Tosuner vd., 

2002: 55).  

Sebep bakımından vergi uyuşmazlığı; idarenin işlem yapmasına 

neden olan duruma sebep unsuru denilmektedir. Vergi idaresinin 

yapacağı işlemlerin yasal düzenlemeler yönüyle hukuka uygun ve 

gerçek sebeplere dayandırılmak suretiyle yapılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, vergi idaresi yürürlüğü devam eden kanun hükümlerine 

uyumlu işlem yapması hukuki sebep, vergiyi doğuran olayla ilgili doğru 

işlem tesis etmesi de gerçek sebep durumudur. Eğer, vergi idaresinin 

yaptığı işlemlerin dayandırıldığı nedenin gerçek olmaması veya gerçek 

olmakla birlikte hukuki düzenlemelere uygun olmaması halinde sebep 

yönüyle hukuka aykırılık (vergi uyuşmazlığı) durumu oluşmaktadır 

(Yücel, 2022: 19). 

-Amaç bakımından vergi uyuşmazlığı; topluma yönelik 

ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla kurulan kamu idarelerince 

gerçekleştirilen tüm işlemlerin temeli kamu yararının tesis edilmesine 

dayandırılmıştır. Kamu idaresi niteliğindeki kuruluşların yaptığı 

işlemlerin belli başlı özel amaçları bulunabilmekle birlikte genellikle 
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“kamu yararı” tüm idari işlemlerin özünde bulunan ve varlığı zorunlu 

olan en temel amaçtır. Bu koşulu sağlamayan tüm idari işlemlerin amaç 

yönünden hukuka aykırılığı söz konusudur (Candan, 2006: 24-5).  

1.2. Vergi İncelemelerinden Kaynaklanan Vergi 

Uyuşmazlıkları  

Modern vergi sistemi anlayışının geçerli olduğu ülkelerde 

mükelleflerin vergilendirilmesinde genellikle “beyan esası” 

uygulamasına yer verilmektedir. Ancak, vergi idareleri kişilerce 

yapılan beyanı kabul etmekle birlikte, zaman içinde mükelleflerce 

yapılan beyanların gerçek duruma uygun olup olmadığına ilişkin olarak 

mükellefleri değişik yol ve yöntemlerle denetlemektedir. Vergi usul 

hukuku kapsamında benimsenen mükellef denetim yöntemleri arasında 

yoklama, inceleme, izaha davet, arama, bilgi toplama bulunmaktadır. 

Vergi denetim yöntemlerinden özellikle kısmi veya tam vergi 

incelemesinde mükelleflerin işi ile ilgili vergiyi doğuran olay ve bu 

olayla ilişkili bütün işlemleri detaylı biçimde araştırılmakta doğruluğu 

tespit edilmeye çalışılmaktadır (Kızılot vd., 2006: 141). Genellikle 

mükelleflerin işyerinde yapılan incelemede; mükellefe ait defter ve 

belgelerden veya gerekli görülen durumlarda da çapraz veya karşıt 

inceleme yapılmak şeklinde denetim uygulanması yanı sıra muhasebe 

harici fiili envanter çalışmalarıyla elde edilecek sonuçlara ilişkin diğer 

kaynaklardan∗ yararlanılmak suretiyle mükellefin vergi karşısında 

gerçek durumunun tespiti ile vergisinin doğru hesaplanmasının 

sağlanmasına çalışılmaktadır (Bilici, 2007: 77).  Vergi incelemesi 

sonucunda; mükellef açısından vergiyi doğuran olayının başladığı 

andan itibaren her türlü şekli ve mali yükümlülüklerini yerine 

getirmesine yönelik düzenlenmiş olan vergi mevzuatına uygun şekilde 

hareket edip-etmediği araştırılmakta, vergi incelemesi sonunda da 

inceleme elemanı tarafından “vergi inceleme raporu” hazırlanarak vergi 

idaresine ulaştırılmaktadır. Vergi idaresi de bu rapora istinaden 

mükellef hakkında tarhiyat işlemini gerçekleştirip mükellefe tebliğ 

etmektedir. Vergi incelemesi sonucu mükellef hakkında verilen karar, 

mükellef lehinde veya aleyhinde sonuç doğurabilmektedir (Bayraklı, 

2006: 187). Vergi müfettişi tarafından incelemesi bitirilen mükellefin 
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durumuna ilişkin hazırlanan “vergi teknik raporu”, ikmalen veya re’sen 

tarhiyatı gerçekleştiren vergi dairesi için ön işlem olma özelliğine 

sahiptir (Candan, 2006: 24-5).  

Vergi incelemesinden kaynaklanan başlıca vergi uyuşmazlıkları; 

daha önce ödenen bir verginin eksik-fazla ödenmiş olması, takdir 

komisyonu kararıyla belirlenen matrahlar ve/veya matrah farkları, vergi 

idaresinin yaptığı tarhiyatlar ve mükellef, vergi sorumluları veya ceza 

sorumlularına bildirilen vergi/cezalar için muhataplarının bu işlemlerin 

kısmen veya tamamen gerçeğe uygun olmadığı gerekçesini ileri 

sürmeleriyle meydana gelmektedir (Akdoğan, 1997: 120).  

1.3. Verginin Tarhı ile Ceza İndirimine İlişkin 

Hatalar 

Devlet için vergi alacağı mükellef için vergi borcunun doğması ve 

sona ermesi için vergilemenin aşamaları olan tespit, tarh, tebliğ, 

tahakkuk işlemlerinin maddi ve şekli vergi hukukunda belirlenen usul 

ve esaslara göre uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Vergilemenin söz konusu aşamalarından herhangi birinde gerek 

mükellefler gerekse de vergi idaresi lehine veya aleyhine sonuç doğuran 

hatalar oluşabilmektedir. VUK’un 116. maddesine göre vergide 

hatadan söz edilebilmesi için; mevzuata aykırı (haksız) bir işlemin 

yapılmış olması, bu işlem sonucu eksik veya fazla bir verginin alınmış 

veya istenmiş olması, vergi usul kanununda sayılan hatalar kapsamında 

olması ve aynı zamanda idare veya mükellef tarafından yapılabilir 

olması gerekmektedir. Herhangi bir vergi hatası meydana gelmiş ise bu 

hata tahakkuk zamanaşımı süresi içinde idare tarafından “resen 

düzeltme”, mükellefin işlemi yapan idareden “hatanın düzeltilmesi 

talebi” veya Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde “şikâyet” ile 

düzeltilebilmektedir. İdari yoldan çözüme ulaşılamaması halinde vergi 

hatasından kaynaklanan vergi uyuşmazlığı için yargı yoluna 

gidilebilmektedir. Vergi hataları, düzeltme yapılmasıyla vergi borcu ve 

cezasının tamamen ya da kısmen sona ermesi, sorunun yargıya 

gitmeksizin barışçıl (idari) yoldan çözüme kavuşturulabilmektedir 

(Tosuner. 2007: 77).  
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VUK 117. maddesine göre; “hesap hataları” başlığı altında vergi 

matrahına ilişkin hata, verginin miktarından kaynaklanan hatalar ve 

vergide mükerrerlik olması şeklinde sayılmıştır. VUK 118. maddesince 

vergileme hataları başlığında yer alan hatalar ise; “mükelleflerin 

şahsında- mükellefiyette- verginin konusunda- vergilendirme ve 

muafiyet döneminde hatalar” şeklinde sayılmıştır. VUK’un 375. 

maddesi ile “vergi cezalarında yapılan hatalar, bu kanunda vergi 

hataları için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir” hükmü 

konulmuştur. VUK. 116. maddesinde de yapılan vergi hatası tanımı 

dikkate alındığında vergi- cezasının hesaplanmasına ilişkin 

işlemlerdeki hatalar sonucunda eksik ya da fazla veya vergi/cezası 

kesilmesi ve alınmasını da bir vergi uyuşmazlığı olarak saymak 

mümkündür (Karakoç, 2007a: 69).  

1.4. Düşük Matrah Beyanından Kaynaklanan 

Vergi Uyuşmazlıkları  

Modern vergilemenin temel dayanağını oluşturan “beyan esası 

uygulaması” ile vergi sistemi açısından hem ödeme gücü hem de 

vergide adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, 

vergileme sürecinde; mükellefler mümkün olduğunca hiç vergi 

ödememek ya da en az vergi ödemek, ilgili idarenin de en yüksek vergi 

hasılatına ulaşmak isteği ön plana çıkmaktadır. Genellikle düşük 

matrah beyanının neden olduğu vergi uyuşmazlıkları; “mükelleflerin 

beyanlarında matrahı düşük gösterme eğiliminde olabilecekleri için bu 

türden olası tutum ve davranışları bertaraf etmek için vergi idaresinin 

yoğun denetimlerle vergiyi tam almak veya eksiklikleri gidermeye 

yönelik ek vergiler almak istemesinden, mükelleflerin de vergi 

idaresinin belirlediği matrahların çok yüksek olabileceği” 

düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Vergi sistemi bünyesinde farklı 

vergi türleri ve faaliyet şekline göre düşük matrah beyanlarının değişik 

biçimlerde uygulandığı görülebilmektedir. Örneğin; gayrimenkullerle 

ilgili gerçekleştirilen el değiştirmeler sonucu beyan edilen rayiç 

bedellerin gerçek değerlerden düşük bulunduğu hallerde idare 

tarafından rayiç bedelin yeniden tespiti ya da takdir edilmesi sonucunda 

ilave bir matrah üzerinden vergi istenmesinden veya mükelleflerin de 
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idarenin belirlediği rayiç bedellerini kısmi veya tümünü kabul 

etmemeleri şeklinde durumlarla karşılaşılabilmektedir. Gelir Vergisi ve 

Kurumlar Vergisi’nde de gerçek gelir ve kazançların eksik bildirilmesi 

veya hiç bildirilmemesi ile kişilerin gelir ve servet gibi unsurlarıyla 

yaşam seviyesi arasında dış belirtilere (karine) göre tespit edilen 

farklılıklardan kaynaklanan ilişkilerinden oluşabilmektedir (Feyzioğlu, 

1993: 14-24). 

1.5. Verginin Tahsil Aşamasında Yaşanan 

Sorunlar ve Diğer Nedenler 

Vergilemenin son aşaması olan tahsil aşaması, tahakkuk eden bir 

verginin vadesinde ödenmesidir. Ancak, vadesinde ödenmesi gereken 

vergilerin mükellefler tarafından ödenmemesi veya vadesinde 

ödememesi de bir vergi uyuşmazlık halidir. Mükellef ya da vergi 

sorumlularınca tahakkuku geçekleşmiş ya da kesinleşmek üzere olan 

vergi borç ve cezaları ödememe halinde vergi idareleri alacaklarını 

tahsil etmek ve kamu alacağını güvence altına almak için bazı yasal 

zorlayıcı yollara (icra, haciz, teminat, ihtiyati tahakkuk vb.) 

başvurmaktadırlar. Ancak, mükellef ya da sorumlularının böyle bir 

borçlarının bulunmadığı ve kendilerinden talep edilen alacağın gerçek 

miktardan daha fazla olduğu veya bu borca ilişkin herhangi bir tebliğin 

yapılmadığını ileri sürmek suretiyle de vergi uyuşmazlık hali 

oluşabilmektedir. Ayrıca, vergilerin ödenmemesinden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların haricinde; vergilemede tarh, tebliğ, tahakkuk 

aşamasını kapsayan tahsil aşamasına kadar olan tüm aşamalardaki 

işlemler ile mükelleflerce verginin ödenmesine karşı ilgisiz veya 

duyarsızlığından da kaynaklanabilmektedir (Armağan, 2007: 164-165). 

2. Kavramsal Açıdan Vergi Yargısı ve Türk 

Vergi Yargı Sisteminin Yapısı 

Vergi uyuşmazlıklarının çözülmesine yönelik belirlenen yol ve 

yöntem arayışlarının genel ifadesine ilişkin literatürde “mali 

muhakeme”, “mali yargı”, “vergi muhakemesi”, “vergi yargısı”, “vergi 

yargılaması” gibi değişik kavramlar kullanılmıştır (Karakoç, 1995:15). 
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Vergi yargısının işlevi, vergileme işlemlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasıdır. Vergi yargısı sayesinde 

hem vergi uyuşmazlıklarının çözümü gerçekleştirilmekte hem de 

vergileme ilişkisinin taraflarının arasındaki hukuka uygunluğu sağlayan 

çıkar dengesinin kurulması ve korunması sağlanmaktadır (Kumrulu, 

1993:231). Vergisel uyuşmazlıklar çözümünde ülkeden ülkeye veya 

zamana göre çeşitli yol ve yöntemler geliştirilmiş olmakla birlikte 

genellikle idari ve yargısal çözüm yollarına başvurulmaktadır.  Yine 

idari ve yargı yolu ile çözümde de farklı uygulamaların (bazı ülkelerde 

öncelikle idari çözüm yolunun izlenmesi sonuç alınamazsa yargıya 

başvurulma zorunluluğu gibi veya yargısal çözümde adli yargının 

kapsamında, idari yargının kapsamında, her iki yargının dışında 

tamamen ayrı bir yargı dalı olarak veya bazen de her ikisinin karması) 

kullanıldığı yargı sistemleri mevcuttur. Türk vergi yargısının yapısı 

idari yargı içinde yer alan ve kendine özgü uygulamaları olan yarı 

bağımsız karma bir vergi yargısı sisteminden oluşmaktadır (Kızılot ve 

vd., 2006:267).  

Ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından 1982 yılına kadar geçen 

zaman diliminde vergi uyuşmazlıklarının çözümü, VUK kapsamında 

vergi uyuşmazlıklarının ilk derece (başvuru) mercii, gümrük vergileri 

için Gümrük Hakem Kurulları, diğer vergilerle ilgili Vergi İtiraz ve 

Temyiz Komisyonları kurulmuş, ikinci aşamada Merkezi İtiraz ve 

Temyiz Komisyonları, son başvuru merci olarak da Danıştay 

görevlendirilmiştir.  6 Ocak 1982 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun mevzuata dâhil edilmesiyle 

Türk Vergi Yargı Sistemi’nde reform niteliğinde köklü yapısal değişim 

gerçekleştirilmiştir (Turhan, 1998:86-87).  

Günümüz Türk vergi yargı sistemine göre meydana gelen vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde iki yoldan da yararlanılabilmektedir. 

Taraflar bu yolların tercihinde herhangi bir sıralamaya ve zorlamaya 

tabi olmaksızın dilediği yolu kullanabilmektedirler. Bu çözüm 

yollarından birincisi idari (barışçıl) çözüm yolu, ikincisi de yargısal 

(barışçıl olmayan) çözüm yoludur. Başlıca idari çözüm yöntemleri 

olarak; hataların düzeltilmesi, uzlaşma (tarhiyat öncesi ve tarhiyat) 
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müessesesi, şikâyet müessesesi, pişmanlık- ıslah- cezalarda indirim 

müessesesi ile izaha davet uygulaması yer almaktadır. Vergileme 

işleminden dolayı sorun yaşayan kişilerin bu uyuşmazlığı idari çözüm 

yollarıyla çözüm yolunu tercih etmiş olmakla birlikte bu yoldan çözüme 

ulaşılmadığı hallerde veya doğrudan yargısal çözüm yolu tercih 

edilmesi halinde; bağımsız ve tarafsız mahkemeler yetki ve görev 

alanına giren konularda meydana gelen vergi uyuşmazlıklarını çözmek 

durumundadırlar. 1982 yılından itibaren Vergi Usul Kanunu’nda vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde dava yolu olarak ilk başvuruda (ilk 

derece) yargı organı olarak vergi mahkemelerine görev verilmiştir. 

(Armağan, 2009: 200).  

Vergi yargısının dört unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar; vergi 

kanunlarının uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar olarak 

“vergi uyuşmazlığı”, davacı ve davalı sıfatıyla uyuşmazlık konusunun 

muhataplarından vergi idaresi, mükellef veya vergi sorumlularından 

oluşan  “taraflar”, vergi uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle nihai kararı 

ve yargısal tasarrufta bulunma hakkına sahip olan tarafsız, bağımsız ve 

yetkili “yargı organı”, tarafsız ve bağımsız yargı organlarınca bir üst 

yargı organına taşınmayan vergi davalarına ilişkin mahkemelerin 

verdiği karar, kesin karar niteliğindeki tasarruflardan oluşan “yargısal 

karar”dır (Aksoy, 1994:105). 

2.1. Vergi Yargısı Açısından Vergi Davasının 

Tanımı ve Konusu   

Vergi yargısının asli dayanakları 1982 Anayasası’nın 125. 

maddesindeki "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 

açıktır" hükmü ve 36. maddesindeki “Herkes, meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 

iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, 

görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz” hükmüne 

dayanmaktadır. Diğer yasal dayanakları da Danıştay Kanunu, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Vergi Usul 

Kanunu’ndan oluşmaktadır. Vergileme işlemlerine ilişkin olarak 

taraflardan birinin hakkının ihlal edilmiş olması, hakkının tehlike 
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altında bırakılması vb. nedeniyle kişilerin mahkemeden hukuki koruma 

istemesi hali “vergi davası” olarak ifade edilmektedir. 

Vergi mahkemelerinin görevli olduğu vergi davaları; “VUK 

kapsamına giren vergi, resim, harçlar ile gümrük vergilerinin, il özel 

idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harçlar ile benzeri mali 

yükümlerin tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarında ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar” olarak belirtilmiştir (2576 sayılı Kanun madde 6). 

Bunların dışında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise vergi davasının konusu 

değildir. “Vergi mahkemesi; idarenin vergi, resim ve harçlar ile benzeri 

mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin iptal ve tam yargı 

davalarına bakmakla görevli idari mahkemedir” (İYUK. madde 1). Bu 

kanun hükmünden; vergi mahkemelerinin görev alanları sınırlı bir 

şekilde sayılan, özel bir ilk derece mahkemesi olduğu anlamı 

çıkarılabilmektedir. Vergi mahkemelerinin görevleri; 2576 sayılı 

Kanun’un 6. maddesinde;  

“- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, 

resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam 

ve cezalar ile tarife uyuşmazlıkları,  

- Belirtilen bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları, 

- Diğer kanunlarda verilen işleri çözümlemektedir” şeklinde 

sayılmıştır.  

Buna göre vergi mahkemeleri; 

- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergilere, 

resim, harç ve benzeri yükümlülüklere ve bunlara bağlı ceza ve zamlara 

(Gümrük ve Tekel idarelerince alınan vergi ve diğer mali 

yükümlülükler dâhil.),  

- Yukarıdaki kuruluşlara ait olup, mali yükümlülük kavramı 

dışındaki tarifelere 

- Mükellefin müracaatı üzerine yapılan emsal bedel takdirinde 

mükelleflerin, takdir komisyonu kararlarına,  

- İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarının re’sen 

düzeltilmesi durumunda, kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimseler, 

yapılan düzeltmelere,  
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- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un uygulanmasına,  

- Vergi mahkemelerince verilen kararların yerine getirilmeme 

sebebine dayanan tazminat ve zam işlemlerine, ilişkin davalara 

bakmaktadır. 

Vergi mahkemesinde bir davanın açılabilmesi için gerekli 

koşulları ise; 

- Verginin ikmalen, resen veya idarece tarhı ile bu vergilere ilişkin 

cezanın kesilmesi,  

- Takdir ve tadilat komisyonu kararlarının tebliğ edilmesi,  

- Kesinti (tevkif) suretiyle alınan vergilerde istihkak sahiplerine 

ödemenin yapılmış olması ya da ödemeyi yapan tarafından verginin 

kesilmiş olması (VUK. 378. madde),  

- Tahsil aşamasında vergi mahkemesine dava açabilmek için ise;  

- Ödeme emrinin tebliğ edilmesi,  

- Teminat istenmesi,  

- İhtiyati haciz uygulanması gerekmektedir. (6183 sayılı Kanun’un 

ilgili hükümleri) (GİB, 2009:6-7).  

Genel düzenleyici ve bireysel işlemler olarak iki kısma ayrılan 

vergi davalarından; tüm mükellefler için hüküm ifade eden veya 

tümünü ilgilendiren objektif ve genel nitelikli kanun, cumhurbaşkanı 

kararları, genel tebliğ, yönetmelik vb. hukuki düzenlemelere “genel 

düzenleyici işlemler”, sadece bir kişiyle ilgili kişisel ve özel nitelikteki 

vergisel işlemlere de “bireysel işlemler” denilmektedir. VUK 378. 

maddesine göre; “Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin 

tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları 

kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde 

istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından 

verginin kesilmiş olması lazımdır. Mükellefler beyan ettikleri 

matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava 

açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur” 

ifadeleri bulunmakla birlikte İYUK’un “yürütmenin durdurulması” 

başlığı altında yer alan 27/4. maddesindeki “Vergi mahkemelerinde, 

vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, 
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resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve 

cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. 

Ancak, 26. maddenin 3.fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası 

dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan 

dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen 

beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı 

açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin 

durdurulması istenebilir.” hükmünden, “ihtirazi kayıtlı” olarak verilen 

beyannamelerle yapılan beyanlara karşı dava açılabilmesi hakkına 

sahip oldukları açıkça ifade edildiği görülmektedir.  Yine, kamu 

alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemeleri içeren 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a göre gerçekleştirilen 

ödeme emri pusulasının tebliği, ihtiyati tahakkuk- haciz, rehin, teminat 

istenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan sorunların giderilmesi için 

taraflar yargı (dava açma) yoluna başvurabilmektedir (Pehlivan, 

2008:127).  

Davanın açılacağı yetkili mahkeme; 2577 Kanunun 7. 

maddesinde; “dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre 

gösterilmeyen hâllerde vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 

gündür. Özel kanunlarda farklı süre yer almışsa bu farklı süreler dava 

açma süresi olarak geçerlidir” hükmü bulunmaktadır. Bu sürelerin 

başlangıcı; idari uyuşmazlıklar için yazılı tebligatın yapıldığı, vergi, 

resim, harç vb. mali yükümlülükler ile bunlara ait zam ve cezalarda ise 

dava açma süreleri bakımından tahakkukun tahsile bağlı olduğu 

vergilerde tahsilatın, tebliğ edilen durumlarda veya tebliğ yerine geçen 

işlemlerde tebliğin yapıldığı, kesinti (tevkif) yoluyla alınan vergilerde 

hak sahiplerine ödemenin yapıldığı,  tescile bağlı vergilerde tescilin, 

idarenin dava açması gereken konulara ilişki uyuşmazlıklarında da ilgili 

merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden 

itibaren başlamaktadır. Adresleri bilinmeyen ya da bulunmayanlar için 

özel kanunlarındaki hükümler gereğince ilan yoluyla tebliğ yapılan 

haller için özel kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre son ilan 

tarihini izleyen günden itibaren 15 gün sonra işlemeye başlamaktadır 

(Taşkın, 2018: 126). 

Vergi davası açmak için başvurulacak mahkemeler ile ilgili 

olarak İYUK’un 37. maddesinde;  
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 “- Uyuşmazlık konusu vergi ve benzeri mali yükümlülükler tarh ve 

tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi, 

- Gümrük vergilerini tarh ve tahakkuk ettiren dairenin bulunduğu 

yerdeki vergi mahkemesi,- VUK gereğince şikâyet yoluyla vergi 

düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde, vergi ve benzeri mali 

yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu 

yerdeki vergi mahkemesi, - AATUHK’un uygulanmasında ödeme 

emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi, - 

Diğer uyuşmazlıklarda, işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi 

mahkemesidir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

2.2. Vergi Davasının Tarafları 

Vergi davasının asıl tarafları davacı ve davalı olmakla birlikte 

duruma göre davaya katılma ve vekâlet durumu da söz konusu 

olabilmektedir. Vergi davası genellikle ve kural olarak idare aleyhine 

açılmakta, dolayısıyla mükellefler, kanuni temsilciler, vergi 

sorumluları ve ceza kesilenler davacı, işlem yapan idareler de davalı 

olmaktadır.   

Davacı; idarenin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda kişisel 

menfaatleri ihlal edilen ya da hakları muhtel olanlardır. Kamu hukuku 

içinde kendine özgü kurallarıyla özel bir hukuk dalı olan vergi 

hukukunun vergileme işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının 

çözümünde de özel bir yargılama usulü benimsenmiş olup dava konusu 

vergi uyuşmazlıklarının çözümünde özel görevli vergi mahkemeleri 

kurulmuştur. Vergi davası açmaya yetkili olanlar da VUK’un 377. 

maddesinde; “mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh 

edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava 

açabilirler. Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve 

takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. 

Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, 

olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yapan kullanır” 

şeklinde ifade edilmiştir.  

Dava açma hakkının kullanılabilmesi için; hak ehliyetine sahip 

olanlar aynı zamanda dava açma hakkına da sahip olmaktadırlar. Hak 

ehliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerin beraberinde fiil ehliyetine 
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sahip olmaları halinde, dava açma hakkını kendileri bizzat doğrudan 

doğruya kullanabildikleri gibi yetki vereceği temsilciler vasıtasıyla 

dava açabilmekte ya da davaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip 

edebilmekte/ettirebilmektedirler. Hak ehliyetine sahip olan gerçek 

kişilerin fiil ehliyetine sahip olmadığı durumlarda (reşit olunmaması, 

mümeyyiz olmamaları ile kısıtlı olmaları) dava ehliyetine sahip 

olmadıkları için bu kişiler adına hareket eden kanuni temsilciler 

vasıtasıyla bizzat veya mahkemelerde bu temsilcilerin vekalet verdiği 

avukatlar vasıtayla, tüzel kişilerde de tüzel kişiliğin yetkili organı 

tarafından dava açma süresi içinde dava açma haklarını 

kullanabilmektedirler (Sönmez ve Ayaz, 1999:295-296). 

Vergi davalarında davacı olarak genellikle ve çoğunlukla 

mükelleflerin idareye karşı vergi davası açtığı görülmekle birlikte vergi 

idareleri ile diğer kamu idareleri de davacı konumunda olabilmektedir. 

Vergi idareleri davacı sıfatıyla, tadilat ve takdir komisyonlarının tahmin 

ve takdir ettiği matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava 

açabilmektedirler. Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi daireleri, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları 

aşan davalarda Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile 

belediyeler, valilerin) muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları 

aleyhine temyiz yoluna gidememektedirler. Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın tespit ettiği hadlerle sınırlı olmak koşuluyla, muvafakat 

verme yetkisini vergi dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar 

için vergi dairesi başkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara 

devredebilmektedir.  

Davalı ise idari eylem ve işlemi yapan gerçekleştiren kamu kurum 

ve kuruluşlardır.  Vergi davalarının davalısı, vergi dairesi ya da bazı 

durumlarda da Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.  Özellikle, vergi 

hatalarının düzeltilmesi talebinin reddedilmesi halinde bu durum için 

şikâyet yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurulabilmektedir. 

Bakanlık tarafından da bu şikâyet talebine ret kararı verilmiş ise 

Danıştay’da davalı konumundaki Hazine ve Maliye Bakanlığı’na karşı 

dava açılmaktadır.  Tadilat ve takdir komisyonlarınca verilen kararlara 

karşı dava açan belediye, ticaret ve sanayi odası ya da mesleki 

teşekküller davalı olarak defterdarlık ya da mal müdürlüğünü 

göstermektedirler. İkmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlarda 
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davalı konumunda olan taraf tarhiyatı yapan vergi dairesi müdürlüğü, 

kesilen cezalarda davalı ise cezayı kesen vergi dairesi müdürlüğüdür. 

Yerel vergiler kapsamında yer alan il özel idare vergilerine karşı açılan 

vergi davalarında davalı taraf valilik, belediye vergilerine karşı açılan 

vergi davalarında da davalı taraf belediye başkanlığıdır (Taşkın, 2018: 

125-126).    

Genel düzenleyici işlemlere karşı açılabilecek vergi davalarında 

davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.  VUK’un mükerrer 49. 

maddesinde; 

 “a) Hazine ve Maliye ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29. maddesi hükmü 

ile aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere göre 

bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan 

dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân edilir. İlan 

edilen bu tespitlere itiraz için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 

Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı Resmî Gazete ile 

ilânını izleyen onbeş gün içinde Danıştay’da dava açabilmektedirler.”   

“b) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde 

birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve 

tahakkuk işleminin (Emlâk Vergisi Kanununun 33. maddesinin (8) 

numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) yapılacağı sürenin 

başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar 

takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, 

ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, 

araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve 

belediyelere imza karşılığında verilir. 

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, 

vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya 

vekalet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil 

müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve 

esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden 

oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez 

komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları onbeş gün içinde inceler 

ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri 

gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu 
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değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle 

dikkate alınır. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar 

tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy 

muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava 

açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş 

gün içinde Danıştay'a başvurulabilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

3. Vergi Uyuşmazlıklarını Azaltmaya Yönelik 

“Davadan Vazgeçme” Uygulaması 

3.1. Kavramsal Olarak Davadan Vazgeçme 

Vazgeçme kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “kendi hakkı 

saydığı bir şeyi artık istemez olmak” olarak tanımlanmıştır. 20 Şubat 

2020 tarih ve 31045 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan 517 sıra nolu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi 

ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27.  maddesi ile 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 379. maddesiyle yapılan düzenleme ile “Kanun 

yolundan vazgeçme” müessesesi vergi yargı sistemimize dahil 

edilmiştir. Bu müessesenin sayesinde; vergi ve/veya ceza ihbarnamesi 

tebliğ edilen mükelleflerin dava açma süresinde açtıkları davalara ait 

olan yargı kararı için istinaf veya temyiz başvuru süresinde kanun 

yolundan vazgeçmeleri sonucunda, vergi idaresince mükellefle ilgili 

uyuşmazlık konusuna ilişkin işlemler sürdürülmemekte ve verilen 

yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezası indirimli olarak 

tahakkuk etmektedir. Tahakkuk eden vergiler ve/veya cezalar için 

gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim 

uygulanması öngörülmüştür.  

6100 sayılı (HMK) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “davayı 

geri bırakma” ile “feragat’ haline ilişkin açık hükmün olmasına karşın 

“vazgeçme” ile ilgili bir hükme yer verilmemiştir. Vazgeçme beyanının 

hâkim huzurunda yapılmış olması durumunda; davacının gerçek 

iradesinin ortaya çıkarılması bakımından ilave izah talebi istenmesi 

mümkün iken, söz konusu beyanın duruşma dışında verilen dilekçeyle 
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talep edilmesi halinde, hâkimin nasıl bir yol-yöntem takip edeceği 

hususunda tereddütlerin giderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 6100 

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “vazgeçme” kelimesi üç ayrı 

maddede yer almıştır (Kavtelek, 2021). 

“- 196/1. maddesinde delilden vazgeçme kapsamında “Delil 

gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan 

vazgeçemez”,  

- 213/3. maddede “Bilirkişi incelemesi yapılmasına karar 

verilmesinden önce, tarafların sahteliğe ilişkin iddialarından 

“vazgeçmeleri” hâlinde, hâkim, tazminattan indirim yapabileceği gibi 

tazminata hükmetmeyebilir”, 

- 307/1. maddede de davadan feragat kapsamında “Feragat, 

davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen “vazgeçmesidir”.  

Bu üç maddeden “vazgeçme” kelimesinin daha çok “feragat” 

anlamında kullanıldığı söylenebilir. Ayrıca, kanun koyucunun HMK. 

307. maddesinde düzenlenen “feragat” müessesini tarif ederken açıkça 

“vazgeçme” olarak tarif ettiği görülmektedir (Doğan, 

https://barandogan.av.tr). 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda davadan feragat ile 

ilgili herhangi bir özel düzenlemeye gidilmemiş olsa da aynı Kanun’un 

31. maddesinde davadan feragat konusunda 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılmıştır. HMK’nın 307. maddesinde 

“davadan feragat” edilmesi hali; davacının dava konusu talebinden 

kısmen veya tamamen vazgeçmesi durumu olarak tanımlanmıştır. 

Davadan feragat ile davacı, ilgili uyuşmazlık konusu işleme ilişkin 

serbestçe tasarruf edebilmesi anlamına gelen tasarruf ilkesi gereğince 

talep sonucundan (son isteminden) vazgeçmektedir. Davadan feragat 

kesin hüküm ifade eden bir sonuç doğurduğu için aynı konuda bu 

uyuşmazlık konusu ile ilgili daha sonra dava açılmasını engellemekle 

birlikte dava açıldığında da dava “kesin hüküm” nedeniyle 

reddedilmektedir (Kavtelek, 2021). 

Davadan vazgeçme veya kanunda ifade edildiği adıyla “davanın 

geri alınması” ise; İYUK’un 31. maddesi atıf yapılmamış olan ve 

HMK’nın 123. maddesinde düzenlenen bir usul kurumudur. Davadan 

https://barandogan.av.tr/
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vazgeçme ve davadan feragat usulü uygulamada genellikle karışmakla 

birlikte hukuken benzeştirilmekle birlikte sonuçları aynı değildir. 

Özellikle davadan vazgeçme müessesesinin işletilmesiyle 

davacının ileride davanın tekrar açılabilmesine ilişkin hakkının 

saklanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, davanın geri alınmasında 

davalının rızası aranırken davadan feragatta davacı tek taraflı olarak 

kendi irade beyanı ile uyuşmazlık ile ilgili durumun sonuçlarına razı 

olmaktadır. Davadan feragat halinde ilk derece mahkemesince feragat 

nedeniyle karar verilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Ancak, kanun yolları aşamasında davadan feragat edilmesi söz konusu 

ise, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına ve feragat göz önünde 

bulundurulmak suretiyle istem hakkında karar verilmek üzere dosyanın 

mahkemeye gönderilmesi kararını vermektedir. (Kavtelek, 2021). 

Vergi uyuşmazlığına ilişkin dava açılmasıyla; hakları ihlal edilen 

veya menfaatleri muhtel olan kişilerin, hakkını ihlal eden ya da tehdit 

oluşturan kişilerden bu ihlal veya tehdidi durdurması, varsa zararlarının 

giderilmesini istemesine rağmen sonuç alınamaması halinde hakkının 

korunması amacıyla yetkili ve görevli mahkemelerden kesin sonuç elde 

edilmek istenmektedir. “Davadan vazgeçme, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 123. maddesine göre davanın geri alınmasının ifadesidir. 

Davadan vazgeçme ile davacı davaya konu olan hakkından 

vazgeçmemekle birlikte söz konusu hakkını saklı tutarak davasını takip 

etmeme kararı almakta ve davacıya ileride halen mevcut olan bu 

hakkına dayanarak tekrar dava açma olanağı sağlamaktadır. Davanın 

geri alınabilmesi için davalının da davadan vazgeçme talebine açık rıza 

göstermesi gerekmektedir. Davalının rızasının olması koşuluyla hüküm 

kesinleşinceye kadar davanın her zaman geri alınabilmesi mümkündür. 

Davadan vazgeçme ile dava bu noktada hiç açılmamış gibi sayılır ve 

ortaya çıkan tüm sonuçları geriye dönük olarak ortadan kalkmaktadır. 

Ancak, kişi hala davaya konu olan hakka sahip olduğu için ileride tekrar 

bu davayı aynı hakka dayanmak suretiyle açabilmektedir (Atay, 2021). 

3.2. Davadan Vazgeçme Beyanının Zamanı 

Davadan vazgeçme müessesesi davanın ilk açıldığı aşamadan 

itibaren davanın görülmesi ve davaya ilişkin hükmün şeklen 
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kesinleşmesine kadar geçen tüm aşamalarda yapılabilmektedir. Ancak, 

davadan vazgeçmenin uygulanabilmesi için mutlaka bir davanın 

açılmış olması gerekmekte olup henüz açılmamış bir davadan 

vazgeçilmesi de mümkün olmamaktadır. Davadan vazgeçme hakkının 

kullanılabildiği aşamalar şunlardır:  

- Hükmün verilmesi öncesinde davadan vazgeçme; vergi 

uyuşmazlığının dava yoluyla çözümlenmesinde ilk derece mahkemesi 

olan görevli vergi mahkemenin yargılama sürecinde söz konusu dava 

derdest (açılmış ve görülmeye devam edilen, bir davanın henüz 

sonuçlanmamış halinin ifadesidir) olacağından ve derdest bir davadan 

vazgeçme her zaman mümkün olduğundan, davacı davadan vazgeçme 

için beyanda bulunabilme olanağına sahiptir. Davadan vazgeçmenin 

geçerli olabilmesi için de mahkemenin ya da davalı tarafın onayı 

gerekmemekte ve davadan vazgeçme beyanı yargılamanın görüldüğü 

mahkemeye karşı yapıldığından bu beyanın ile ilgili davalıya tebliğ 

edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

- Hükmün verilmesi sonrasında davadan vazgeçme; davacı ilk 

derece mahkemesinin verdiği kararı üst mahkemeye taşımamak adına 

feragat müessesesinden yararlanması hususunda bir tasarruf yetkisine 

sahiptir. Davacının bu tasarruf yetkisini hükmün şekli anlamda 

kesinleşmesine kadar her zaman kullanabilmesi mümkündür. Davadan 

vazgeçme hakkı derdestlik süresince kullanılabilir olması nedeniyle 

dava şeklen kesinleşinceye kadar derdest olacağından hükmün 

verilmesi, vazgeçme hakkının kullanılmasına engel oluşturmamaktadır. 

- Hükmün bozulması sonrasında davadan vazgeçme; Yargıtay 

tarafından bozulan bir hükmün varlığı halinde, dava dosyasının görevli 

ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesine 

ulaştırılmaktadır. Dava dosyası kendisine gönderilen mahkeme 

tarafından dava konusu işlem için duruma göre direnme veya bozma 

kararı verme yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili mahkemece 

verilecek bu iki karardan birisinin verilmesinden önce davacı tarafından 

davasından feragat etmesi halinde mahkeme bu dava ile ilgili red kararı 

vermektedir. Dosyanın gönderildiği mahkeme tarafından dava 

konusuna ilişkin bozma kararı vermesi hainde davacı söz konusu dava 

için davadan vazgeçme hakkı ile ilgili tasarruf yetkisini 
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kullanabilmektedir. Dolayısıyla bozma kararının verilmesi, 

yargılamanın sonlandığı anlamına gelmemektedir. Ayrıca dosya 

gönderilen mahkemece direnme kararı vermesi durumunda da 

davacının davadan vazgeçme tasarruf yetkisi devam etmekle birlikte bu 

aşamadaki karar için temyiz yolu açık olmaktadır. 

-  Hükmün şeklen kesinleşmesine kadar davadan vazgeçmenin 

mümkün olması; şekli anlamıyla kesin hüküm, davanın sona erdiği 

anlamına gelmektedir. Sona eren bir dava da derdest olmayacağı için 

davadan vazgeçme durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla davadan 

vazgeçme müessesesinden yararlanılabilmesi için sadece derdest 

davalar açısından geçerli olmaktadır ve kural olarak vazgeçme en son 

şekli anlamda kesinleşmiş bir hüküm verilmeden önce kullanılması 

gerekmektedir (Samgar, 2022). 

3.3. Vergi Usul Kanunu Kapsamında “Kanun 

Yolundan Vazgeçme” ve Uygulaması 

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un 27. maddesi ile VUK. 379.maddesinde yapılan yeniden 

düzenleme (5/12/2019-7194/27 md.) sonucu vergi sistemimize “Kanun 

Yolundan Vazgeçme” müessesesi dahil edilmiş olup uygulanma 

esasları da 517 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenmiştir. Bu 

müessese sayesinde; vergi/ceza ihbarnamesi tebliğinden sonra 

mükellefler, haklarında yapılan bu işleme karşı açtıkları davaları için 

istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kullanmak bakımından 

kanun yolundan vazgeçmeleri durumunda işlemi gerçekleştiren idarece 

de ihtilaflar sürdürülmeyerek verilen yargı kararının niteliğine göre 

vergi ve/veya cezalarda indirim uygulanarak işlemin tahakkuku 

gerçekleştirilecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya 

cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde 

ayrıca indirim uygulanacaktır (GİB, 2020). 

Vergi Usul Kanununa eklenen 379. madde ile dava yolunu tercih 

edenlerin davadan vazgeçme yolunu kullanması durumunda 

vergi/cezada yapılan indirimler, vergi kaçakçılığı için dava konusu 

yapılan vergi ve cezaları da kapsamaktadır. Bu yeni düzenleme ile yargı 
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aşamasındaki uyuşmazlıkların sona erdirilmesi ve yargının iş yükünü 

azaltılması amaçlanmış olmakla birlikte, “vergi borcunu sona 

erdiren/azaltan yeni bir uygulama” olarak veya hazineye erken gelir 

girişinin sağlanması hedeflenmiştir. Davadan vazgeçme müessesesinin 

işletilmesiyle uygulanacak indirim yüzdelerinin davanın hangi 

aşamasında olunduğu ve gelinen aşamada durumun mükellefin lehine 

olup olmadığına göre değişmektedir.  

- Dava kararının mükellef lehine olması halinde; açılan davayı 

kazanan mükellefin bu mahkeme kararını bir üst mahkeme olarak 

istinaf/temyize taşımaması hali olarak bu hakkından vazgeçmesiyle 

ödeyeceği verginin %60’ını ödediği takdirde uyuşmazlık konusu 

yapılan diğer borçları silinmektedir. Ödenmesi gereken %60’lık 

verginin de %80’i 1 ay içinde ödemesi halinde ek olarak mükellefe 

%20’lik bir indirim daha uygulanmaktadır. Ancak, herhangi bir kişinin 

açtığı davanın lehine karar vermesi halinde bu karar için davadan 

vazgeçme yoluna başvurması genellikle rastlanılması mümkün 

olmayan bir durumdur. Davadan vazgeçme tercihi verilen kararın 

özellikle oy çokluğu ile alınan bir karar olması halinde üst 

mahkemelerce bozulabileceği endişesinden kaynaklansa da istisnai bir 

durum olarak görülmektedir. 

 - Dava kararının mükellef aleyhine olması halinde; açtığı 

davayı kaybeden mükelleflerin verilen mahkeme kararını üst mahkeme 

olarak istinaf/temyiz yoluna taşımamak suretiyle davadan vazgeçme 

şeklinde kullanmasıyla ödemesi gereken verginin tamamını-cezasının 

da %75’ini öderse geri kalan borçları silinmektedir. Yine, mükellef 

tarafından ödenmesi gereken tutarın %80’lik kısmını 1 aylık bir süre 

içinde ödemesi halinde borcun geri kalan %20’si de silinmektedir. 

Genellikle açtığı davayı kaybeden mükelleflerce bu mahkeme kararı üst 

mahkemelere taşınma eğilimi yüksek olmakla birlikte böyle bir 

durumda da davayı kazanılabileceğine ilişkin bir ümidi kalmayan 

mükelleflerce en azından ödemesi gerekenden daha az/düşük bir tutarda 

ödeme imkânından yararlanmak istemesi mümkündür.  

Bir mükellefin yukarıda sözü edilen olanaklardan yararlanabilmesi 

için ilave olarak ilgili faizlerin ödenmesi gerekmektedir. VUK m.112/3-

c ile; “ c) (Ek:5/12/2019-7194/23 md.) 379. madde kapsamında kanun 
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yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre 

hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve 

tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden 

itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine 

verildiği tarihe kadar; Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre 

tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme 

faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay 

kesirleri nazara alınmaz. Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan 

vergi miktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren uzlaşma 

tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. Dava 

açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından 

istenildiği takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen 

ödenebilir” hükmü düzenlenmiştir (Bilici, 2020: 245).  

Tablo.1. Yargı Kararına Göre Verginin/Cezanın Kaldırılması -

Tasdiki Halinde Verginin/Cezanın Tahakkuk Edecek Oranları  

Mahkeme Kararınca 

Vergi/Cezanın Kaldırılması 

Halinde Tahakkuk Eden 

Mahkeme Kararınca Vergi/Cezanın 

Tasdiki Halinde Tahakkuk Eden 

Kaldırılan Vergi Aslı %60 Tasdik Edilen Vergi Aslı %100 

Kaldırılan Vergi Ziyaı 

Cezası 
%0 

Tasdik Edilen Vergi Ziyaı 

Cezası 
%75 

Bağlı olduğu vergi aslı 

dava konusu 

yapılmayan veya 359. 

maddede yazılı fiillere 

iştirak nedeniyle 

kesilen vergi ziyaı 

cezaları ile usulsüzlük 

ve özel usulsüzlük 

cezalarının kaldırılan 

tutarının 

%25 

Bağlı olduğu vergi aslı dava 

konusu yapılmayan veya 

359. maddede yazılı fiillere 

iştirak nedeniyle kesilen 

vergi ziyaı cezaları ile 

usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarının 

tasdik edilen tutarının 

%75 

Kaynak: Vergiport, (2020), 517 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Kanun 

Yolundan Vazgeçme Müessesesi Uygulama Usul ve Esasları. 
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3.4. Davadan Vazgeçme Sonucunda Vergi 

Dairesinin Yaptığı İşlemler 

Davacının davadan vazgeçme yolunu tercih etmesi durumunda 

vergi idaresinin yapması gereken işlemler, işlemin niteliğine göre farklı 

şekillerde gerçekleştirilmektedir.  

3.4.1. Kanun Yolundan Vazgeçme Dilekçesinin 

Verilmesine Bağlı Yapılan İşlemler  

Davadan vazgeçme dilekçesinin verilmesiyle vergi idaresi 

tarafından bu başvuruya ilişkin yargı kararının, kararın mükellefe tebliğ 

edildiği tarihi belirten belgeyle beraber başvuru dilekçesine eklenip 

eklenmediğinin, başvuruya ilişkin yargı kararının kanun yolundan 

vazgeçmenin kapsamında olup olmadığı ve yapılan başvurunun ilgisine 

göre İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak 

istinaf veya temyiz süresinde yapılıp yapılmadığına ilişkin hususlar 

incelenmektedir. 

Davadan vazgeçme başvurusunun gerekli şartlara uygun biçimde 

yapılmış olmasıyla; başvurunun yapıldığı tarihten itibaren mükellefin 

ödemesi gereken vergi ve/veya cezalar için VUK’un 379. maddesinde 

belirlenmiş olan indirim oranları uygulanmak suretiyle belirlenen 

miktarlardaki borçlar tahakkuk etmiş olmakta ve bu işlem ile ilgili 

tahakkuk fişi düzenlenmektedir. Tahakkuk fişi ile ilgili olarak gerek 

VUK gerekse diğer kanunlarda öngörülen hukuki düzenlemeler 

gereğince vergi dairesince gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. 

Mükellefin hesaplanan ve tahakkuk eden vergi borcunu tahakkuk 

tarihinden başlamak üzere 1 aylık ödeme süresi esas alınmak suretiyle 

vade belirlenmekle birlikte, kanun yolundan vazgeçilmesinden önce 

mahkeme kararına göre tahakkuk eden tutarlar mevcutsa terkin 

edilmektedir. 

Kanun yolundan vazgeçme ile ilgili verilen dilekçeler, dilekçe 

ekinde mahkemelerin verdiği kararlar ve tebliğ tarihini gösteren 

belgelerle birlikte VUK’un 379. maddesinin hükümlerine ve söz 

konusu madde kapsamında İdarece de ihtilafın devam ettirilmeyeceğine 

ilişkin açıklamaları içeren bir üst yazı ile beraber derhal ilgili yargı 
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merciine gönderilecektir (Vergiport, 2020, 

https://vergiport.com/blog/).  

3.4.2. Ödeme ve Vadesinde Ödemeyle İlgili Öngörülen 

İndirimlerin Yapılması 

Davacının kanun yolundan vazgeçme yolunu tercih etmesine bağlı 

olarak vergi idaresince yapılan işlemler sonucu hesaplanıp tahakkuk 

ettirilen vergi/cezalara ilişkin tutarlar, tahakkuk tarihinden itibaren bir 

ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Tahakkuku gerçekleşen söz konusu 

tutarların vadesinde ödenmemesi hali, mükellef açısından kanun 

yolundan vazgeçtiği gibi bir anlam taşımamaktadır. Bilindiği üzere, 

vergi/cezalar vadesinde ödenmemesi halinde diğer kamu alacaklarında 

olduğu gibi bu tutarlar için de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümlerine tabi sayılmaktadır. 

Tahakkuk eden bu vergilere VUK’un 112/3-c maddesi hükümleri 

gereğince, ilgili vergi kanunlarında öngörülen ve tarhiyatın ilgili 

bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren kanun 

yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar 

geçen süre için gecikme faizi hesaplanmaktadır. 

Davadan vazgeçme müessesesinde öngörülen indirim hükmünden 

mükellefin yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye 

göre tahakkuk eden vergi ve vergi cezaları ile gecikme faizinin birlikte 

ve tamamen (indirilen kısımları hariç) süresinde ödenmesi koşuluna 

bağlanmıştır. Mükellefin öngörülen vadede ödeme yapmaması ya da 

ödenmesi gereken gecikme faizi, vergi ve cezaların tamamının 

ödenmesi yerine kısmen bir ödeme yapması halinde, uygulanması 

öngörülen indirimden yararlanma hakkını kaybetmektedir. Davadan 

vazgeçme ile ödenmesi gereken vergi ve cezalar VUK 379. maddesince 

yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da 

dahil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında ödenecek 

tutarlara mahsup edilmektedir. Söz konusu mahsup işleminden dolayı 

iade edilmesi gereken bir tutar bulunması halinde de 6183 sayılı 

AATUHK kapsamında ret veya iade işlemine tabi tutulmaktadır.  

Ayrıca, davadan vazgeçme sonucunda mükellefin istinaf ve temyiz 

yolundan vazgeçtiği davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama 

https://vergiport.com/blog/
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giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep 

edilemeyecek ve bu alacaklar için icrai bir takip yapılmaması söz 

konusudur (Vergiport, 2020, https://vergiport.com/blog). 

Davadan vazgeçme hakkının kullanılmasıyla mükellef açısından 

tahakkuk edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya 

temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınması gerekmektedir. 

Örneğin, vergi mahkemesinin verdiği karar için bölge idare 

mahkemesine istinaf başvurusu yapılmış ve bölge idare mahkemesinde 

de temyiz yolu açık olarak bir karar verilmiş ve bu karara karşı kanun 

yolundan vazgeçilmesi halinde kaldırılan ve/veya tasdik edilen vergi 

ve/veya ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların 

hesaplanmasında, vergi mahkemesince verilen karar değil bölge idare 

mahkemesince verilen karar esas alınmaktadır. Bu şekilde tahakkuk 

eden tutarlar da tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, tahakkuk eden vergi/vergi cezalarının 

%80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen 

ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim 

uygulanmaktadır (Deloitte, 2020, https://www.verginet.net).  

Tablo.2. Davadan Vazgeçme Sonucu Vergi ve Ceza Ödemede 

İndirimli Tutarlar (TL)   

Ödenmesi gereken tutar 

100 TL olarak kabul 

edildiğinde 

Vergi Mahkemesi 

veya Bölge İdare 

Mahkemesi 

Tarafından 

Kaldırılmışsa 

Vergi Mahkemesi 

veya Bölge İdare 

Mahkemesinin 

Tasdiki Halinde 

Alacak Konusu Ödeme 
İndirimli 

Ödeme 
Ödeme 

İndirimli 

Ödeme 

Vergi Aslı 60 TL 48 100 100 

Vergi Ziyaı Cezası 0 0 75 60 

Vergi Aslı Dava Konusu 

Edilmeyen veya 

Kaçakçılığa İştirak 

Nedeniyle Kesilen Vergi 

Ziyaı Cezası 

25 20 75 60 

Usulsüzlük Cezası 

ve/veya Özel Usulsüzlük 
25 20 75 60 

Kaynak: Vergi Sirküleri No: 20.02.2020/45. 

https://vergiport.com/blog
https://www.verginet.net/
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3.5. Af Kanunu Kapsamında Davadan Vazgeçme 

Şartı 

9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile dava 

aşamasındaki vergi/vergi cezalarının yapılandırılmasına ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir. İlgili Kanun’un 2. ve 3. maddeleri 

kapsamındaki alacaklar için dava açılmaması, açılmış davalardan 

vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması hükümlerden 

yararlanılma şartı olarak konulmuştur. Açılmış davalardan 

vazgeçilmesi de “davadan vazgeçme” şartı olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca, 14 Haziran 2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan ve Af Kanunu hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlendiği Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile tüzel kişiler ya da tüzel 

kişiliği bulunmayan teşekküllerce “açılan davalardan vazgeçme” 

yetkisinin bu teşekküllerin kanuni temsilcilerince kullanıldığından 

hareketle,  maddeden yararlanma başvurularının da yine kanuni 

temsilciler vasıtasıyla kullanılacağı belirtilmiştir. 

Af Kanunu’nun gerekçesinin dayanak noktasını; vergi/vergi 

cezalara ilişkin açılmış ve devam etmekte olan davalara son verilmesi, 

devletin bu türden alacakların Hazineye en kısa sürede aktarılması 

yansıra bir yandan da yargının yükünün hafifletilmesi oluşturmaktadır. 

Ancak, sık sık Af Kanunu çıkarılmasının beklenen faydaları 

beraberinde vergiye uyum sürecinde dürüst, düzenli ve içten davranış 

sergileyen mükellefler nezdinde devlete olan güvende azalma tehlikesi 

gibi sorunlara neden olabilmektedir.  

Mükelleflerin çıkarılan af kanunundan yararlanmak istemini, 

idarenin savunma dilekçelerinde “Af Kanunu’ndan yararlanmayı bir 

zımni kabul” niteliğinde değerlendirmesi söz konusu olabilmektedir. 

Örneğin, kurumlar vergisi bir mükellefe ait yapılan inceleme sonucuna 

göre düzenlenen rapora istinaden mükellefe hem kurumlar vergisi 

kanunu hem de katma değer vergisi kanunu kapsamında bir tarhiyatın 

yapılması mümkün olabilmektedir. Böylesi bir durumda, mükellefe ait 
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olan kurumlar vergisi yönünden yapılan tarhiyatları Af Kanunu 

kapsamında olmakla birlikte, katma değer vergisi kanununa açısından 

tarhiyatlarının af kanunu hükümlerine uygun olmayabilir. Dolayısıyla, 

yargı yolu tercih edilen bir vergi uyuşmazlığı için her idari işlemin 

kendi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Vergi yargısı açısından, 

idarenin her bir işlemi için ayrı dava açılması ilkesi geçerli olmakla 

birlikte, ayrı ayrı açılan davaların sebep ve sonuçları birbirini etkileyen 

işlemler içeriyorsa bu davalar için “davaların birleştirilmesi” veya 

başlangıçta tek bir dosyada açılmış olsa dava sürecinde sebep ve 

sonuçlarının birbirinden farklı olduğu tespit edilmesi halinde “davaların 

ayrılması” mümkündür. Hatta, aynı hukuki sebebe dayalı farklı idari 

işlemlerin birine dava açılmaması veya açılmış davadan vazgeçilmesi, 

diğerine karşı dava açılamayacağı anlamına da gelmemektedir 

(Kavtelek, 2021, http://nazaligundem.com/tr). 

Sonuç 

Hukuk devletinin temel yapısını oluşturan üç temel erkten biri olan 

yargı, devlet ile kişiler veya kişilerin kendi aralarındaki tüm hukuki 

işlemlerden kaynaklanan sorunların çözümünü gerçekleştirmektedir. 

Anayasanın 73. maddesinde yer alan ve herkesin kamu hizmetlerinin 

finansmanına ödeme gücüne göre katılmasının zorunlu olduğunun 

belirtildiği hüküm gereğince, kişilerle devlet arasında vergi vb. mali 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda sorunlar yaşandığında bu 

tür sorunlar için yine yargıdan destek alınmaktadır. Vergiler, her ne 

kadar hukuki cebir altında alınsa da “vergide kanunilik ilkesi” ile 

vergileme işlemlerinin esas ve şekil yönünden mutlaka ilgili 

kanunlarına uygun biçimde yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Vergi tekniği açısından, vergi idaresince yapılan ve mükellefler 

nezdinde hüküm ifade eden tüm işlemler, mutlaka muhataplarına 

bildirilmek zorundadır. Kendisine tebligat yapılanlar, bu işlemin 

muhataplarınca “kabul edilebilir bir işlem olarak görülmemesi” halinde 

bu işleme ilişkin kanunlarda öngörülen bir süre var ise o süre içinde, 

özel bir süre belirlenmeyen durumlarda da tebliğ tarihini izleyen 

günden itibaren otuz gün içinde itiraz etme hakkı kullanabilmektedir. 

İtiraz mercii olarak yargı yolunun kullanılmasıyla “dava açma hakkı” 

http://nazaligundem.com/tr
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doğmuş olmaktadır. Anayasal bir hak olan dava açma hakkı dava açma 

ehliyetine sahip olanlarca bağımsız ve tarafsız mahkemeler nezdinde 

kullanılmaktadır.  Dolayısıyla, vergilemeye ilişkin değişik aşamalarda 

yapılan işlemlerin taraflar açısından kabul edilebilir olmadığı gerekçesi, 

vergi uyuşmazlıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu uyuşmazlıkların 

nedenleri arasında; kanunların yorumundaki farklılıklar, mükellefin 

maddi ve şekli ödevlerini bilinçli veya bilinçsiz şekilde yerine 

getirip/getirmeme hususundaki davranışları, sık mevzuat değişiminden 

kaynaklanan takip sorunları, vergi idaresi çalışanları-mükellef 

yardımcıları ile mükellefler arasında uyum-iletişim-anlayış farklılıkları 

vb. yer almaktadır.  

Türk vergi yargı sisteminde genellikle vergi uyuşmazlıkları 

çözümü barışçıl çözüm yollarından yapılmaktadır. Her ne kadar idari 

(barışçıl) çözüm yolunun kullanımıyla vergilemede taraflara zaman, 

maliyet, zahmet, vergiye uyum yönünden olumlu katkı sağlansa da idari 

çözüm yollarından sonuç alınamaması veya alınamayacağına ilişkin 

düşüncenin ağırlıklı olması halinde yargı yolu tercihi söz konusu 

olmaktadır. Ancak, davanın açılmasından nihai kararların verilmesine 

kadar geçen sürecin zaman bakımından uzunluğu, yargılama 

hukukunda “makul sürede yargılama” yapılmasının sağlanmasına 

yönelik yoğun çalışmaların yapılmasını gerekli hale getirmiştir. 

Özellikle, yargılamada sürecin ve zamanın uzunluğu hem adaletin 

gecikmesi hem de devlete güvenin zayıflaması yanı sıra devletin vergi 

gelirlerinin hazineye geç intikal etmesi nedeniyle kamu gelir- gider 

dengesini bozmaktadır.  Böylesi sorunların yaşanmaması veya 

azaltılması için yargı sistemlerine sürekli yeni müesseseler eklenmek 

suretiyle yargıda etkinlik sağlanmasına ilişkin “davadan vazgeçme 

müessesesi” de yargı sistemimize eklenmiş olan yeni bir uygulamadır. 

Bu uygulama yapısı ve hukuki sonuçları yönünden “davadan 

feragat”tan farklıdır. Davadan feragat ile davacı, ilgili uyuşmazlık 

konusu işleme ilişkin serbestçe tasarruf edebilmesi anlamına gelen 

tasarruf ilkesi gereğince talep sonucundan (son isteminden) 

vazgeçmektedir. Davadan feragatta, davacı tek taraflı olarak kendi irade 

beyanı ile uyuşmazlık ile ilgili durumun sonuçlarına razı olmakta, 

davaya ilişkin kesin hüküm ifade eden bir sonuç doğmakta ve aynı 

konuda bu uyuşmazlık konusu ile ilgili daha sonra dava açma hakkını 
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kaybetmektedir.  Davadan vazgeçme müessesesinin işletilmesi ise; 

davacının ileride davanın tekrar açılabilmesine ilişkin hakkının 

saklanması şartıyla davasını takip etmeme kararını almaktadır. Bu 

sayede davacının gelecekte halen dava açma hakkının korunması 

mümkün olmakla birlikte davalının da davacının davadan vazgeçmesi 

iradesine açık rıza göstermesi şartına bağlanmıştır. Davalının rızası 

dahilinde hükmün kesinleşmesine kadar her zaman davanın geri 

alınması mümkündür. Davadan vazgeçme sonucunda; dava bu nokta 

itibarıyla hiç açılmamış sayılır ve ortaya çıkan tüm hukuki sonuçları 

geriye dönük olarak ortadan kalkmaktadır. Davadan vazgeçme ile 

mükellefler ileriye dönük olarak tekrar dava açabilme olanağına sahip 

olması kendilerinde yargısal güvence sağlarken, aynı zamanda davadan 

vazgeçmeye bağlı olarak ödenecek vergi/ceza tutarlarının indirimli 

ödeme olanağı ile avantaj elde etmelerine neden olmaktadır. İdarenin 

alacaklarını erken alabilmesi ve mükellefe ilişkin ek işlemlerin 

getireceği yükün azaltıması yanı sıra yargının iş yükü de hafifletilmek 

istenmektedir.  
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BÖLÜM 2 

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA 

PLATFORMLARINDA YAŞANAN BAZI 

VERGİLENDİRME SORUNLARI VE 

ÇÖZÜMLERİ 

Hamza KAHRİMAN1 

Giriş 

1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri amaçlı 

çalışmalarda kullanmak amacıyla ortaya çıkan internetin, sivil amaçlı 

çalışmalar için kullanıma açılması gerek iş hayatını gerekse sosyal 

hayatı olağanüstü derecede etkilemiştir. Bugün gelinen noktada, 

gündelik hayatı internetsiz düşünmek neredeyse imkânsız hale 

gelmiştir. İnternetin hayatımıza bu denli nüfuz etmesi, yeni bir yaşam 

sistemi oluşmasına ve bu yeni sistemin birçok yıkıma, yeniden 

yapılanmaya ve devrim olarak ifade edilebilecek nitelikteki 

gelişmelerin yaşanmasına yol açmıştır. Tüm bu gelişmeler aynı 

zamanda yeni bir dünya düzeninin oluşmasını da sağlamıştır. İnternetin 

tüm teknik ve sosyal altyapısını oluşturduğu bu yeni dünya düzeni, 

davranış şekillerinden düşünme biçimlerine kadar her şey için bir 

“yeni”ye ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Devletlerarası ilişkilerden 

bireyler arasındaki sosyalleşme faaliyetlerine ya da kurumların iş 

görme biçimlerine kadar her şey ve herkes bu yeni dünya düzeninde 

kendi konumunu belirginleştirme ve netleştirme çabası içine girmiştir 

(Bulunmaz, 2013: 16). 

Yeni dünya düzeninin ortaya çıkardığı “yeni”lerden birisi de 

iletişim dünyamızla ilgili olmuştur. Teknolojik gelişmeler, geleneksel 

medyadan farklı özelliklere sahip bir medyayı ortaya çıkarmış ve buna 
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da “yeni medya” denilmeye başlanmıştır. Bir yönü bilgisayarlara (bilgi-

işlem) özgü işlemleri, diğer yönü ise iletişim araçlarına (haberleşme-

telekomünikasyon ve yayıncılık) özgü yapıları bünyesinde barındıran 

bu yeni medya, bu iki yönlülüğü ile “melez” medya olarak da ifade 

edilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yeni medya kavramı, 

iletişim araçlarının daha çok günümüze özgü olanları nitelendirmek için 

kullanılmakta ve Web, internet ve sosyal medya gibi kavramlar da yeni 

medyanın alt türlerini oluşturmaktadır (Mavnacıoğlu, 2015: 7-8). 

We Are Social ve Hootsuite iş birliği ile her üç ayda bir yayınlanan 

ve en sonuncusu Ekim ayında yayınlanmış olan “Dijital 2022: Ekim 

Küresel İstatistik Görüntüsü Raporu”nda öne çıkan verilere 

baktığımızda şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız 

(https://wearesocial.com/us/blog/2022/10/the-global-state-of-digital-

in-october-2022/); 

- Dünya nüfusu 8 milyara (7.99 milyar) yaklaşmış durumda ve 

dünya nüfusunun %63,5’ine tekabül eden 5.07 milyar insan 

internet kullanıcısı durumundadır. 

- Tekil mobil telefon kullanıcı sayısı ya da diğer bir ifadeyle 

küresel mobil kullanıcı sayısı 5.48 milyar kişiye ulaşmış 

durumda ve bu rakam dünya nüfusunun %68,6’sının mobil 

telefon kullanıcısı olduğunu göstermektedir. 

- Yine raporda yer alan bilgiye göre: internete erişim sağlayan 

kullanıcıların %92,1’i mobil telefonlar aracılığıyla internete 

bağlanmaktadır. 

- Sosyal medya kullanıcı sayısı geçen yıla kıyasla %4,2; diğer bir 

ifadeyle 190 milyon kişi artarak, Ekim 2022 başı itibariyle 4.74 

milyar kişiye ulaşmış durumda ki, bu rakam dünya nüfusunun 

%59,3’ünün sosyal medya kullanıcısı olduğunu 

göstermektedir. 

- Raporun medya ortamlarında günlük geçirilen süreyi konu 

edinen ve 16-64 yaş arası kullanıcıları tercihlerinin dikkate 

alındığı kısmına göre; Ekim 2022 itibariyle internette geçirilen 

zaman, geçen yıla oranla %4,8 yani yaklaşık 20 dakika azalmış 

ve ortalama 6 saat 37 dakika düşmüş durumda. Aynı kısımda 

sosyal medya kullanımı için harcanan zamanın ortalama 2 saat 

28 dakika olduğu belirtilmektedir. 

https://wearesocial.com/us/blog/2022/10/the-global-state-of-digital-in-october-2022/
https://wearesocial.com/us/blog/2022/10/the-global-state-of-digital-in-october-2022/
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- Rapora göre en çok vakit geçirilen sosyal medya platformu 

YouTube. İkinci sırada ise TikTok yer almaktadır. YouTube 

uygulamasının kullanıcıları platformda her ay ortalama 23.4 

saat geçirirken, TikTok kullanıcıları ise her ay zamanlarının 

ortalama 22.9 saatini bu sosyal medya platformunda 

harcamaktadırlar. Bu iki sosyal medya platformunu aylık 19,7 

saat ile Facebook, 17,3 saat ile Whatsapp, 11,7 saat ile 

Instagram takip etmektedir. 

- Sosyal medya kullanıcıları toplam internet kullanıcılarının 

%93,4’ünü oluşturmaktadır. Bu kullanıcıların %54’ü erkek, 

%46’sı ise kadındır. 

- En çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformu 2 milyar 934 

milyon kullanıcı ile Facebook’tur. 1 milyar ve üzeri kullanıcı 

sayısına sahip diğer sosyal medya platformları sırasıyla; 2 

milyar 515 milyon kullanıcı ile YouTube, 2 milyar kullanıcı ile 

Whatsapp, 1 milyar 386 milyon kullanıcı ile Instagram, 1 

milyar 299 milyon kullanıcı ile WeChat ve 1 milyar kullanıcı 

ile TikTok’dur. 

- Raporda, 85 milyonu aşan Türkiye nüfusunun %77,8’nin 

sosyal medya kullanıcısı olduğu, sosyal medyada geçirilen 

günlük sürenin ortalama 2 saat 47 dakika olduğu, bu sürenin 

internette geçirilen sürenin %38,2’sine tekabül ettiği ve bu oran 

ile rapora konu olan 48 ülke arasında 10’uncu sırada yer aldığı 

belirtilmektedir. 

- İngilizce “Social Media Influencers” olarak ifade edilen Türkçe 

kullanımında “Sosyal Medya Fenomenleri” olarak tabir edilen 

kişileri takip eden internet kullanıcılarının rapora konu olan 48 

ülkedeki ortalaması %21,9 iken; Filipinler %46,8 ile en yüksek 

orana, Rusya ise %7,5 ile en düşük orana sahiptir. Türkiye’deki 

internet kullanıcılarının sadece %11,9’u Sosyal Medya 

Fenomenlerini takip etmektedir. Türkiye bu oran ile rapora 

konu olan 48 ülke arasında sondan dördüncü sırada yer 

almaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Hanehalkı Bilişim 

Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre ise; 2022 

yılında İnternete erişim imkânı olan hane oranı %94,1’e ulaşmış 
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durumda. 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı, 

2021 yılında %82,6 iken 2022 yılında %85,0’e yükselmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, bireylerin %82,7'sinin, 2022 yılının ilk 3 ayını 

kapsayan dönemde İnterneti düzenli olarak kullandığı görülmektedir. 

Yine aynı dönemde düzenli olarak İnternet kullanan erkeklerin oranı 

%86,9, kadınların ise %78,6 olduğu belirtilmektedir. Raporda sosyal 

medya kullanımına ilişkin verilere bakıldığında, en fazla kullanılan 

sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının %82,0 ile WhatsApp, 

%67,2 ile YouTube ve %57,6 ile Instagram olduğu görülmektedir 

(TÜİK, 2022). 

İnternet kullanımı ile ilgili yayınlanan diğer rapor ve araştırmaların 

da benzer sonuçları verdiği, bir diğer ifadeyle; internetin bu denli yoğun 

kullanımında sosyal medya platformlarına olan yüksek ilginin en 

önemli faktörlerin başında geldiği ifade edilebilir. 

İlk çıkış gayesi; bireylerin duygularını, fikirlerini, resimlerini, 

videolarını arkadaşları ile paylaşmak amacı taşıyan sosyal medya 

platformları, zaman içinde artan ilgi ve ulaştıkları kullanıcı sayıları ile 

birlikte geleneksel ticari faaliyetleri sarsıcı etkiler meydana getirmeye 

başlamıştır. 

Elbette bu dönüşüm ve değişim, vergilendirme alanında da zaman 

içinde kendisini hissettirmeye başlamıştır. Nitekim hem sosyal medya 

platformlarının ulaştıkları devasa gelirler hem de bu platformları 

kullananların, bunları ticari amaca yönelik kullanmaları ile elde etmeye 

başladıkları gelirlerin vergilendirilmesi konusu, zaman içinde bu 

konulara ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu 

doğurmuştur. Önce sosyal medya platformlarının vergilendirilmesi 

konusu gündeme gelmiş ve başta OECD olmak üzere çeşitli uluslararası 

ve ulusal kurumların çaba ve önerileri ile aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu bazı ülkelerde bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler hayata 

geçirilmiştir. Bu yasal düzenlemeleri takiben ise bu platformları ticari 

amaçla kullananların vergilendirilmesine yönelik hukuki düzenlemeler 

yürürlüğe konulmuştur. 

Bu çalışmanın inceleme konusunu, ülkemizde dijital hizmet sunan 

sosyal medya platformlarının ve bu platformları kullanarak gelir elde 

eden kullanıcıların vergilendirilmesinde yönelik hayata geçirilen yasal 
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düzenlemeler oluşturmaktadır. Bu amaçla önce sosyal medya kavramı 

ve sosyal medyanın kullanım biçimleri açıklanmış, daha sonra sosyal 

medyaya ilişkin vergilendirme alanında yaşanan sorunlar ve buna 

yönelik yasal düzenlemelere yer verilmiştir. 

1. Sosyal Medya: Kavramsal Boyutu ve 

Özellikleri 

Medya, sözcüğü Latincede ortada bulunan, aradaki, araç demek 

olan medium’dan gelmekte olup, günümüzde daha ziyade yaygın 

olarak kitle iletişim araçlarını ya da genel itibariyle basın dediğimiz 

radyo, televizyon, telsiz, telgraf, gazete, dergi gibi araçları ifade etmek 

için kullanılan bir terimdir. Modern dünyanın bu geleneksel kitle 

iletişim araçlarına, teknoloji ile birlikte dijital basın ve yeni medya 

araçlarının katılmasıyla birlikte, medyanın anlamına “Ortam” denilen 

yeni bir anlam daha katılmış oldu (Özutku vd.; 2014:9). 

Medyanın kazandığı bu yeni anlam; olay, durum ya da 

paylaşımların yapıldığı ya da genel anlamda iletişimin gerçekleştiği 

mekânı belirtme amacıyla, günlük hayatımızda sıkça kullanmaya 

başladığımız “internet ortamında…” diye ifade edilen tabirin 

hayatımıza girmesine yol açtı. İnternet ortamının en önemli 

olgularından birisi de iletişim biçimimizde olağanüstü değişikliklere 

yol açan sosyal medyadır.  

Sosyal medyanın ne anlama geldiğini ifade etme konusunda farklı 

farklı tanım ve açıklamalar görmek mümkündür. Eraslan ve Çakıcı Eser 

(2015), sosyal medya kavramının toplumsal yaşamın yeni dillerinden 

birisi olduğunu, küreselleşme sürecinin insanları daha çok 

yakınlaştırdığını ve bu sayede sınırları aşan iletişim sürecinin yeni bir 

dil oluşmasını sağladığını, bu yüzden de sosyal medyanın 

küreselleşmenin bizatihi kendisi olduğunu ifade etmektedirler. 

Sosyal medya kavramını ifade etmekte birçok tanımın olmasının 

temel sebebi, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni dijital mecraların 

sürekli bir biçimde hayatımıza girmesi olarak belirtilebilir. Diğer bir 

ifadeyle, yeni teknolojik gelişmelerin doğurduğu dijital iletişim 
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ortamları, sosyal medya kavramına yüklenen anlamın da sürekli 

değişmesine ya da genişlemesine yol açmaktadır. 

Kanvar ve Taprial (2017) “Sosyal medya” teriminin genellikle 

akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar/dizüstü bilgisayarlar veya diğer 

bağlı cihazlar gibi medya cihazları tarafından kullanılan çok çeşitli 

internet sitelerini veya platform ve uygulama türlerini kapsayacak 

şekilde geniş bir anlamda kullanıldığını ifade etmektedirler. Yazarlara 

göre, kavramın pek çok kişi için kafa karıştırıcı bir boyutunun olması 

bu geniş anlamından kaynaklanmaktadır. Kanvar ve Taprial’a (2017), 

göre, sosyal medya terimini ayırırsak: “sosyal” terimi, diğer insanlarla 

etkileşime girmeyi ve bilgi paylaşmayı veya almayı ifade ederken, 

“medya” terimi, geleneksel anlamda TV, Radyo ve Gazeteleri içeren 

kitle iletişim araçlarını ifade etmektedir. Sosyal medya terimi ise 

insanların birbirleriyle içerik paylaşmalarını veya sohbet etmelerini 

sağlamak için kullanılan “web tabanlı” iletişim araçları ifade 

etmektedir. Bu nedenle “Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin 

oluşturulmasına/alışverişine olanak sağlayan ve kullanıcılar arasında 

etkileşimi sağlayan tüm web tabanlı uygulamalar “Sosyal Medya” 

olarak sınıflandırılabilir. 

Sosyal medya kavramı, iletişim alanının teknolojiyle 

bağımlılığıyla yakından ilişkili bir kavramdır. Sosyal medya ile ilgili 

hemen hemen bütün tanımlar, Web 2.0 üzerine kuruludur. Web 2.0, 

kullanıcıları tek yönlü bilgi paylaşımından karşılıklı etkileşim ortamına 

taşıyan, çift hatta çok yönlü bilgi ağlarını kullanan medya sisteminin, 

yani sosyal medyanın doğmasına yol açan internet teknolojisi 

gelişmesidir (Özutku vd.; 2014:29). 

Kaplan ve Haenlein (2010) da sosyal medyanın evrimini sağlayan 

platformun Web 2.0 olduğunu belirtmektedir. Sosyal medyanın 

teknolojik ve ideolojik temelini temsil eden Web 2.0, insanların sosyal 

medyayı kullanma biçimlerinin toplamı olarak ifade edilen, “Kullanıcı 

Tarafından Oluşturulan İçerik” denilen imkânı sağlayan gelişmedir. 

Howard ve Parks’a (2012) göre, sosyal medya üç bölümden 

oluşacak şekilde tanımlanabilir: (a) içerik üretmek ve dağıtmak için 

kullanılan bilgi altyapısı ve araçları; (b) kişisel mesajların, haberlerin, 
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fikirlerin ve kültürel ürünlerin dijital biçimini alan içerik; (c) dijital 

içerik üreten ve tüketen kişiler, kuruluşlar ve endüstriler. 

Carr ve Hayes’e (2015) göre; Sosyal medyaya ilişkin yapılan 

tanımlar genel olarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği veya 

etkileşimi vurgulayan dijital teknolojilere atıfta bulunmaktadır. 

Sosyal medyayı tanımlayan ortak özelliklerin bazıları şunlardır 

(Kanvar & Taprial, 2017: 10): 

1. Bunlar web tabanlı uygulamalardır 

2. Kullanıcılar kendi profillerini oluşturabilir ve bu tür 

platformlarda bağımsız birer varlık olarak yer alabilirler. 

3. Yüksek etkileşim sağlayan bu platformlar, bireysel 

kullanıcılara diğer kullanıcılarla bağımsız olarak veya ortak ilgi 

alanlarına, etkinliklere, inançlara vb. dayalı gruplar/topluluklar 

şeklinde bağlantı kurma olanağı sağlarlar. 

4. Bu platformlar esas olarak metin, fotoğraf veya video gibi 

kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve bunların bilgi, birlikte 

oluşturma, tartışma veya iş birliği için paylaşılması esasına 

dayalı olarak işlemektedir. 

Yukarıda sayılan özellikleri ihtiva eden ve Ertaş (2015) tarafından 

yapılan tanımda ise sosyal medya, “geleneksel medyanın statik ve tek 

taraflı iletişim sağlayan yapısından farklı olarak, gelişen İnternet 

teknolojilerinin kullanıldığı, dinamik, kullanıcıların içerik oluşturup 

paylaşabildikleri, etkileşim ve katılım esasına dayalı dijital ortamlar” 

olarak ifade edilmektedir. 

2. Sosyal Medya Platformlarından Gelir Elde 

Etme Yöntemleri 

Sosyal medya platformlarına zaman içinde artan ilgi ve kullanıcı 

sayılarındaki devasa rakamlar, bu platformların; bireylerin duygularını, 

fikirlerini, resimlerini, videolarını arkadaşları ile paylaşmak gayesi 

taşıyan ilk çıkış amacının çok ötesine geçmiş; sadece kitle iletişim 

araçlarının üstlendiği reklamcılık faaliyetlerini değil, geleneksel ticari 

faaliyetleri de kökten etkileyen sonuçlar doğurmuştur. Başta 
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reklamcılık sektörü olmak üzere, ticari faaliyetlere ilişkin pek çok 

konuda ciddi değişim ve dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. 

Sosyal medyanın günümüzdeki kullanım amaçlarına bakıldığında 

ilk göze çarpan kullanım amacının sosyal medya mecralarının ortaya 

çıkmasına vesile olan duyguların, fikirlerin, resimlerin, videoların 

paylaşılmasına dayanan boyutu olup, bu boyut daha ziyade bireysel 

kullanım olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle herhangi bir ticari 

amaç ya da kaygı taşımayan nitelikteki kullanımdır.  

Ürettikleri içeriklerle, paylaştıkları video ve resimlerle ulaştıkları 

yüksek takipçi sayısı avantajını kullanarak, ticari anlamda ürün 

reklamları yaparak para kazanan “Influencer” , “Youtuber”  adı verilen 

ve dilimize “Sosyal Medya Fenomenleri” şeklinde çevrilmiş olan 

sosyal medya içerik üreticilerinin kazanç elde etmek amacıyla 

kullanması, bir başka kullanım boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunun diğer uygulama türünü, YouTube üzerinden paylaşılan videolar 

sayesinde izlenme sayılarındaki (ya da kamuoyunda bilinen ifadesi ile 

tıklanma sayısındaki) artışa bağlı olarak YouTube tarafından ilgili 

içeriğin akışı sırasında eklenen reklamlardan sağlanan gelirin bir 

kısmının, video içeriğini sunan paylaşımcıya aktarılması ile gelir elde 

etme oluşturmaktadır. 

Diğer bir yaygın kullanım türünü ise evde ürettikleri ürünleri sosyal 

medya aracılığıyla satan üreticiler oluşturmaktadır. 

Ürettikleri ya da satışını gerçekleştirdikleri mal ve hizmetlerin 

tanıtımını gerçekleştirmek isteyen gelir vergisi ya da kurumlar vergisi 

mükellefi olan bireysel ya da kurumsal firmaların ürün tanıtımları için 

oluşturdukları kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla ürünlerinin 

tanıtım ve reklamını yapmaları da sosyal medyanın bir diğer yaygın 

kullanım amacını oluşturmaktadır. 

Tüm dünyada yaygın biçimde kullanılan sosyal medya 

platformlarının büyük çoğunluğu ABD ve Çin menşeili firmalara aittir. 

Fiziki bir mal üretmemesine rağmen dünyanın en büyük marka 

değerlerine ve en yüksek kazançlarına sahip bu firmaların gelir 

kaynağının temelini, kullanıcı sayısının çokluğunun getirdiği avantajla, 

elde ettikleri reklam gelirleri oluşturmaktadır. Nitekim bu husus söz 

konusu sosyal medya platformlarının vergilendirilmesi yönelik ciddi 
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çaba ve çalışmaları gündeme getirmiştir. Aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu bazı ülkelerde bu sosyal medya platformlarının 

vergilendirilmesine yönelik yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 

3. Sosyal Medya Platformlarının 

Vergilendirilmesi: Dijital Hizmet Vergisi 

Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeyle birlikte hayatımızın 

vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya uygulamalarının 

geliştiricisi olan ve büyük çoğunluğu çok uluslu şirketlerden oluşan 

dijital hizmet sunan şirketler, önemli bir fiziki varlıkları olmadan 

(bazen hiçbir fiziki varlıkları olmadan) gerçekleştirdikleri ticari 

faaliyetlerle olağanüstü gelirler elde etmektedirler. Devasa boyutlara 

oluşan gelirler elde eden bu dijital hizmet sağlayıcı firmalar, diğer 

işletmelere karşı ciddi avantajlar elde ederek, hem küresel ve yerel 

rekabeti engellemekte hem de faaliyette bulundukları ülkelere ya hiç ya 

da çok az vergi ödemektedirler (Özdemir & Atak, 2019: 23). 

Birçok ülkede sundukları dijital hizmetlerle büyük kazançlar elde 

eden çok uluslu şirketlerin, vergilemede adalet, eşitlik gibi temel 

vergileme ilkeleri gereği, faaliyette bulundukları ülkelerin kamu 

harcamalarına katkıda bulunmaları gerekmektedir. Bu amaçla dijital 

hizmet sunarak kazanç elde eden bu şirketleri vergilendirmek amacıyla 

aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede yasal ve idari 

düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur (Sandalcı & Saygın, 2020: 78). 

Dibo ve Tosun’a (2022) göre dijital hizmet vergisi, “çok uluslu 

dijital şirketlerin seçilmiş gelir akışları üzerinden alınan bir vergi 

şeklinde ifade edilebilir”. Verginin alınma biçimine bakıldığında farklı 

bir uygulama göze çarpmaktadır. Bu vergi dijital hizmet sektöründe 

faaliyette bulunan firmaların bu faaliyetler neticesinde elde ettikleri 

hasılatları verginin konusu yapmaktadır.  

Ülkemizde de bu amaçla 07 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte dijital ekonominin 

vergilendirilmesine yönelik olarak, dijital hizmet sağlayıcıları 
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tarafından dijital ortamda sunulan hizmetlerden elde edilen hasılatı 

vergilendirmek amacıyla “dijital hizmet vergisi” adıyla yeni bir vergi 

yürürlüğe girmiştir. 

7194 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre Dijital hizmet 

sağlayıcılarının Türkiye'de verdikleri aşağıda belirtilen hizmetlerden 

elde ettikleri hasılat verginin konusunu oluşturmaktadır;  

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam 

kontrol ve performans ölçüm hizmetleri ile kullanıcılarla ilgili veri 

iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik 

hizmetler dahil),  

b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar 

programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar 

ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital 

ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya telefon, 

bilgisayar gibi elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda 

kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,  

c) Kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya 

satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler (kullanıcılar 

arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının 

kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil). 

Söz konusu maddenin 2’inci fıkrasında ise yukarıda sayılan 

hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından 

verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılatın da dijital hizmet 

vergisine tabi olacağı ifade edilmektedir. 

7194 sayılı Kanun’da dijital hizmet vergisinin mükellefinin, dijital 

hizmet sağlayıcılar olduğu belirtilmektedir. Dijital hizmet 

sağlayıcısının Gelir Vergisi Kanunu ya da Kurumlar Vergisi Kanunu 

bakımından tam ya da dar mükellef olmasının hiçbir öneminin 

olmadığı, dar mükellefiyet durumunda söz konusu faaliyetleri 

Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla 

gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin de mükellefiyet açısından bir 

etkisi bulunmadığı bu kanunda kayıt altına alınmıştır. 

7194 Sayılı Kanun’a göre, dijital hizmet sağlayıcısının verginin 

mükellefi olabilmesi için Türkiye’de elde ettiği hasılatın 20 milyon TL 

veya dünya genelinde elde ettiği hasılatın 750 milyon € veya muadili 
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yabancı para karşılığı TL’yi aşması gerekir. Diğer bir deyişle belirtilen 

bu tutarlar bu vergiden muaf olmanın parasal sınırını oluşturmaktadır. 

Mükelleflerin muafiyet durumu ise bir önceki yılda Kanun 

kapsamındaki hizmetler nedeniyle elde ettikleri hasılatlar dikkate 

alınarak belirlenmektedir. 

Kanunun 5’inci maddesinde, verginin matrahının ilgili 

vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle 

elde edilen hasılat olduğu ve vergi oranın %7,5 olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca Kanun’da Cumhurbaşkanı’na bu oranı, hizmet türleri itibarıyla 

ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırma 

yetkisi verilmiştir. 

Kanun’un 6. Maddesine göre, dijital hizmet vergisinde 

vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak 

belirlenmiştir. Söz konusu madde kapsamında Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine 

göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme 

dönemi tespit etme yetkisi verilmiştir. Mükellefler ve vergi kesintisi 

yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, 

vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi 

dairesine vermekle yükümlü tutulmuştur. Katma değer vergisi 

mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcıları için bu vergi 

bakımından bağlı bulundukları vergi dairesi ilgili vergi dairesi olarak 

belirlenirken, bulunmayanlar bakımından ise Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenecek vergi dairesi ilgili vergi dairesi olarak 

verginin tarhına yetkili olacaktır. 

Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili dört hususta eleştirilerin 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bu eleştirilerden ilki, vergileme sınırının 

yüksek belirlenmiş olduğu yönündedir. Vergileme sınırının yüksek 

belirlenmesinin, bu yüksek tutarlara ulaşabilen dijital hizmet 

sağlayıcısının sayıca çok az olduğu düşünüldüğünde, sadece belirli 

firmaların bu verginin hedefi ya da mükellefi olarak belirlendiği 

izlenimi doğurduğu, bunun da vergileme adaleti yönünden tartışmalara 

yol açabileceği ileri sürülmektedir. İkinci eleştiri, vergi oranının yüksek 

belirlendiği şeklindedir. Türkiye’deki uygulamada vergi oranının diğer 

ülke uygulamalarına göre yüksek belirlendiği ifade edilmektedir. 
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Örneğin; Polonya’da %1,5, İngiltere’de %2, İspanya, Fransa ve 

İtalya’da %3 olduğu, sadece Macaristan ve Türkiye’de %7,5 

oranındadır. Bu verginin oranının yüksekliği verginin küresel dijital 

inovasyonun cazibesini azaltabileceği için eleştirilmektedir. 

Eleştirilerin üçüncüsünü verginin kazanç yerine hasılattan alınması 

oluşturmaktadır. Verginin net kazanç yerine hasılattan alınmasının da 

ciddi bir problem olduğu ve mükellef üzerindeki vergi yükünün 

artmasına yol açarak vergi adaleti ilkesine aykırılık oluşturabileceği, 

karar-beyan etkisi nedeniyle verginin söz konusu olduğu bir ürüne 

yönelik tüketici tutumlarını değiştirebileceği ifade edilmektedir. 

Dördüncü eleştiri ise böyle bir verginin çifte vergilendirmeye yol açma 

ihtimalinin bulunduğu yönündedir. Dijital hizmet sağlayıcı firmaların 

birden fazla ülkede birden fazla kez vergilendirilmesi nedeniyle çifte 

vergilendirmeye maruz kalma ihtimallerinin olduğu dile getirilmektedir 

(Dibo &Tosun, 2022:37).    

4. Sosyal Medya Fenomenlerinin 

Vergilendirilmesi 

Sosyal ağların nasıl kullanıldığı ya da en etkili şekilde nasıl 

kullanılacağı, sosyal ağın türüne, kullanım amacına bağlı olarak 

farklılaşmaktadır. Siyasi partiler ve siyasetçiler seçimlerde daha fazla 

oy alabilmek için olası seçmenlerini programlarıyla ilgili 

bilgilendirmek için bu ağları kullanırken, üniversiteler okullarına yeni 

öğrenciler çekebilmek, öğrencilere ve personele üniversite ile ilgili 

haberler hakkında bilgi vermek veya okula finansman sağlamak 

umuduyla mezunlara bilgi sunmak gibi amaçlarla kullanmaktadır. 

İşletmeler için ise sosyal medya, pazarlama alanı bakımdan oldukça 

önemlidir. Günümüzde yine de işletmeler geleneksel pazarlama 

uygulamaları ile sosyal ağlara çok para harcayıp, şirketlerinin 

ürünlerini, hizmetlerini veya markalarını tanıtmaktadır. Ancak tüm bu 

pazarlama harcamalarına karşın, müşterilerin bu reklam mesajlarına 

kayıtsız kalabilme durumları söz konusu olabilmektedir. İşte bu 

noktada sosyal medya ağları, pazarlamacılar için bir başka fırsat ortaya 

çıkarmıştır: tanıtım için etkileyici kişileri kullanma (Radvan, 

2021:340). 
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Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşması ile televizyon, 

gazete, dergi gibi geleneksel reklamcılık araçlarıyla ünlü kişilerin 

yaptığı reklamlar yerini, sosyal medyada tanınmış kişilerin tavsiye 

pazarlama uygulamalarına bıraktı. Sosyal medya aracılığıyla yapılan bu 

reklamlar; Facebook reklamları, Twitter reklamları, YouTube 

reklamları ve Instagram reklamları şeklinde sınıflandırılmaktadır 

(Demirci Çakıroğlu, 2022: 67).  

Bu sosyal medya platformlarından Instagram ve YouTube, 

kullanılan sosyal ağa bağlı olarak Influencer ve YouTuber adı verilen 

ve topluca sosyal medya fenomenleri şeklinde adlandırılan içerik 

üreticilerinin, takipçi sayılarının avantajı ile yaptıkları reklam ve 

tanıtımlarla ciddi gelirler elde ettikleri sosyal ağlar olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

YouTuber olarak adlandırılan ve hazırladıkları videoları YouTube 

üzerinden paylaşan kişiler, ünlü markalar ile anlaşarak, dolaylı ve 

dolaysız yoldan mal ve hizmet tanıtımı yapmaktadırlar. Influencer 

denilen Instagram fenomenleri de benzer şekilde ünlü markalarla içerik 

ortaklığı ya da reklam anlaşması yaparak, takipçilerine reklam ve 

tanıtım hizmeti vermektedirler (Demirci Çakıroğlu, 2022: 67-68). 

Ülkemizde sosyal medya içerik üreticilerinin vergilendirilmesine 

yönelik, 14.10.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 26.10.2021 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunla hem sosyal medya içerik üreticilerinin 

faaliyetlerinin hem de mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerinin 

faaliyetlerinin vergilendirmesine ilişkin düzenlemeler hayata 

geçirilmiştir. 

Söz konusu yasa yürürlüğe girmeden önce sosyal medya içerik 

üreticilerinin marka ve ürün tanıtımından elde ettikleri kazançların 

vergiye tabi bir kazanç olup olmadığı, vergiye tabi bir kazanç kabul 

edildiğinde ise ne şekilde vergilendirileceği soruları mevcuttu. Çünkü 

vergi mevzuatında sosyal medya içerik üreticilerinin kazançlarının 

vergilendirme şekline ve içeriğine ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktaydı. Bu yüzden de bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin 

vergilendirilmesinde genel hükümlere bakarak değerlendirme 
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yapılmaktaydı. Gelir vergisi açısından bakıldığında yedi kazanç 

unsurundan ticari kazanca mı yoksa serbest meslek kazancına mı dâhil 

olacağı tartışması söz konusuydu. Kimileri elde edilen gelirin 

sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve birikime dayandığı ve bir işverene 

tabi olmaksızın gerçekleştiği için serbest meslek kazanç sayılması 

gerektiğini ileri sürerken, kimileri de yapılan faaliyetin özü itibariyle 

reklamcılık faaliyeti olduğu için elde edilen gelirin ticari faaliyet 

sayılması gerektiğini ifade etmekteydiler. Vergi idaresi ise verdiği 

özelgeler ile Influencer, Youtuber, gibi sosyal içerik üreticilerinin 

kazançlarını arızi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ticari kazanç 

olacağını ifade etmişti. Bu görüş aynı zamanda katma değer vergisine 

tabi tutulma, defter tutma, beyanname verme v.b. birtakım başka 

yükümlülüklerin de doğmasına yol açmaktaydı (Gündüz, 2021). 

7338 Sayılı Kanun ile birlikte sosyal içerik üreticilerinin 

vergilendirilmesi konusunda köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Söz 

konusu kanunun 2. Maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 

mükerrer 20/B maddesi eklenmiştir. Bu madde ile sosyal medya içerik 

üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine yönelik 

istisna getirilmiştir. Kanun hükmü şu şekilde düzenlenmiştir; “İnternet 

ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, 

video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi 

mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama 

paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir 

vergisinden müstesnadır.”. Görüldüğü gibi bu kanun ile sadece sosyal 

medya fenomenlerinin elde ettiği gelirlerin değil aynı zamanda akıllı 

telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde 

ettikleri gelirlerin de vergilendirilmesine yönelik düzenleme 

yapılmıştır. 

Kanunun nasıl uygulanacağını açıklamak üzere, istisnaya ilişkin 

esas ve usulleri içeren 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ise 

12/10/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yasa hükmü ve 

Tebliğ birlikte değerlendirildiğinde yapılan düzenleme şu hususları 

ihtiva etmektedir (Hançer, 2022: 80; Gündüz, 2021; İnsel, 2022; Ege, 

2021; PwC, 2021: 33): 
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- İstisna kapsamından gerek tam gerekse dar mükellef kişiler 

faydalanabilecektir. 

- İstisnadan yararlananların bu kapsam dışındaki başka işlerle 

uğraşması istisnadan yararlanmaya engel oluşturmamaktadır. 

- İstisnadan faydalanmak isteyenlerin, ikametgâhlarının 

bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak 

istisna belgesi almaları gerekmektedir.  

- İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu 

bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm 

hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi 

gerekmektedir. 

- Açılan banka hesabına ait bilgilerin mükellef tarafından 1 ay 

içinde yetkili vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. 

- Bankalara, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı 

üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi 

tevkifatı yapma ve Kanun’un 98 ve 119. maddelerindeki 

esaslar çerçevesinde beyan edip ödeme yükümlüğü 

getirilmiştir. 

- Düzenleme kapsamında vergilenen kazançlara konu teslim ve 

hizmetler katma değer vergisinden de istisna edilmiştir. 

- İstisnadan yararlananlar beyanname vermeyecekleri gibi aynı 

zamanda başka gelirleri için beyanname verdikleri takdirde bu 

istisna kapsamında elde ettikleri gelirleri beyannamelerine 

dâhil etmeyeceklerdir. 

- İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen kazançlar, Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinde yazılı tarifenin 

dördüncü dilimini aşarsa (2022 yılı için bu tutar 880.000 TL) 

ya da içinde bulunulan yılda istisna şartları ortadan kalkarsa 

veya ihlal edilirse istisna hakkı kalkacak ve mükellefler 

kazançlarının tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi 

vereceklerdir. 

- Yasa ile Cumhurbaşkanı’na, tevkifat oranını her bir faaliyet 

türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar 

artırmak suretiyle yeniden tespit etme; Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na da maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirleme yetkisi verilmiştir. 
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- Mükellefler diledikleri takdirde herhangi bir tarihte vergi 

dairesine başvurarak bu istisnadan vazgeçebilme hakkına 

sahiptirler. 

Özetle, 7338 Sayılı Kanun ile getirilen düzenleme şartlı bir 

istisnadır. Belirtilen şartların ortadan kalkması ya da ihlali durumunda 

istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkmakta ve eksik tahakkuk etmiş 

bir vergi söz konusu olduğunda ise alınamayan bu vergi, vergi ziyaı 

cezası kesilmek suretiyle gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir 

(Gündüz, 2021). 

5. Sosyal Medya Aracılığıyla Mal Satışı 

Gerçekleştiren Gerçek Kişilerin 

Vergilendirilmesi 

İnternetin günlük yaşamamızda meydana getirdiği en önemli 

değişimlerden birisi de mal ve hizmet alımı alışkanlıklarımızdaki 

değişim oldu. Pazarlardan, dükkânlardan, alışveriş merkezlerinden 

yaptığımız alışverişi artık internet sayesinde, sanal ortamda yerimizden 

kıpırdamadan gerçekleştirebilme imkânına kavuştuk. İnternet ortamı 

üzerinden gerçekleştirildiği için de bu alışverişe elektronik ticaret ya da 

kısaca e-ticaret denilmektedir. İnternet sayesinde gerçekleştirilen e-

ticaret, sadece gelir vergisi ya da kurumlar vergisi mükellefi olan ve 

belirli bir organizasyon yapısına sahip firmaların bu olanaktan 

faydalanarak mallarını veya hizmetlerini satmalarına imkân 

sağlamamış, bunun dışında işyeri açmaksızın ve çoğunlukla evde ya da 

çok küçük üretim mekânlarında ürettikleri malları satmak isteyen 

gerçek kişilerin de mal ve hizmet satışı gerçekleştirebilmelerine imkân 

sağlamıştır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayan ve çoğunlukla 

evlerde imal ettikleri malları satan gerçek kişiler, bu malları kuracakları 

bir web sitesi üzerinden satabilecekleri gibi, sosyal medya araçlarını 

kullanarak da satabilirler. Web sitesi kurmak, bu siteyi sürekli güncel 

tutulmak, bu siteye sanal pos cihazı ya da benzeri kredi kartı ile ödeme 

araçlarını eklemek, profesyonel bilişim uzmanı desteği gerektireceği 

için, bu durum üretim maliyetlerinin artmasına, dolayısıyla da satışa 

konu malın daha yüksek fiyattan satılmasına yol açacaktır. Bu yüksek 
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fiyat ise satışların azalması gibi doğal bir sonuç doğuracaktır. Oysa 

sosyal medya araçları kullanarak tüm bu süreçleri bedavaya getirme 

olanağı mevcuttur ki, son yıllarda çoğunlukla evlerde imal ettikleri 

malları satan gerçek kişiler satışlarında bu yolu tercih etmektedirler. 

İnternet üzerinden yapılan e-ticaretin denetimi ve 

vergilendirilmesine yönelik son yıllarda birçok yasal düzenleme 

yapılmıştır. Soruna öncelikle işyeri kavramı ile yaklaşan Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda satış amacıyla kullanılan internet 

iletişim adresinin, işyeri olarak kabul edileceğini belirtmiştir. Nitekim 

bu konuda verdiği bir özelgede2 evinde kendi tasarlamış olduğu kıyafet, 

toka ve çeşitli aksesuarları internet ortamında ve doğrudan satışını 

gerçekleştirenlerin, mükellefiyet kaydının ne şekilde tesis edileceği 

hususuna, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İşyeri" başlıklı 156’ncı 

maddesi hükmüne atıfta bulunarak yaklaşmış ve elektronik ortamda 

yapılan bu tür faaliyetler için iletişim amacıyla kullanılan yerin (web 

sitesinin) işyeri olarak kabul edileceğini ifade edilmiştir. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nın olaya bu denli geniş yaklaşımı ile internetin iş 

yeri olarak kabul edilmesi, mükellefiyeti olmayan veya esnaf 

muaflığından faydalanan kişiler tarafından internet üzerinden yapılan 

düşük tutarlı satışların da vergilendirilmesi gibi bir durum ortaya 

çıkarmıştır. Örneğin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu 

maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi esnaf muaflığını 

düzenlemektedir. Esnaf muaflığının şartlarından birisi de iş yeri 

açılmaması olduğundan, ev hanımlarınca internet üzerinden düşük 

tutarlarda satış yapılsa bile, bu kişilerin iş yeri açtığı kabul edildiği için, 

bu durum esnaf muaflığından yararlanma durumunu ortadan 

kaldırmaktaydı (Sarıoğlu, 2020: 75-76).  

İşte bu olumsuz durum 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” ile yasal bir düzenleme altına alınmıştır. 7256 sayılı Kanun’un 

15’inci maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun vergiden 

 

2 06.09.2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/271]-2728 Sayılı GVK 

Özelgesi 
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muaf esnaf başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına, (9) numaralı 

bentten sonra gelmek üzere yeni bent (10 numaralı bent) eklenmiştir. 

Söz konusu yeni bentle; evlerinde ürettikleri malları internet ve benzeri 

elektronik ortamlarda satanlara, belirli şartlar dahilinde gelir vergisi 

muafiyeti tanınmıştır. Yapılan bu düzenlemeyle, “ayrı bir iş yeri 

açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet 

kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve 

benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar” vergiden muaf esnaf 

sayılmıştır. 

Bu yasal düzenlemeye ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı 

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği’ni yayımlamıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen 10 numaralı bent ve 314 Seri No.lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliği birlikte değerlendirildiğinde, evde üretilen 

malların internetten satışında esnaf muaflığına ilişkin düzenlemenin 

özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 

- Bu düzenlemeyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya 

seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın 

oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden satanlar vergiden muaf esnaf 

kapsamına alınmıştır. 

- Düzenlemenin başlangıcı olarak 1 Ocak 2021 tarihi 

belirlenmiştir. 

- Evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, 

çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen 

mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, 

hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, 

boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, 

mantı gibi ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar, esnaf 

muaflığından yararlanacaktır. 

- Bu malların evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü 

ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya 

seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmadan 

üretilmesi gerekmektedir. 
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- Bu malların üretiminin dışarıdan işçi çalıştırılmadan üretilmesi, 

işyeri açmaksızın satılması ve bu ürünler için pazar takibi 

suretiyle satılmaması gerekmektedir. 

- Bu muafiyetten faydalanılacakların ticarî, ziraî veya meslekî 

kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi 

olmamaları ve faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması 

gerekmektedir. 

- Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, ikametgâhlarının 

bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak "esnaf vergi 

muafiyeti belgesi" almamaları gerekmektedir. 

- Esnaf vergi muafiyet belgesi ile Türkiye’de kurulu bankalarda 

bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın sadece bu hesap 

aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. 

- Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, 

aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı 

yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif 

edilen vergileri izleyen ayda 98 ve 119. maddelerdeki esaslar 

çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip 

ödeyeceklerdir. 

- Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi 

çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak 

uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda 

bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir3. 

 
3 İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları 

bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da 

ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. Çalışanın işten ayrıldığı yönünde bir bildirimde 

bulunulmadığı sürece bildirim tarihini izleyen dönemlerde de indirimli tevkifat uygulamasına 

devam edilecektir. Bankalar kendilerine yapılan bildirim durumuna göre vergi tevkifatı 

yapacaklardır. İlgili ayda on günden fazla işçi çalıştırılmadığı halde çalıştırıldığının 

bildirilmesi veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bildirilmemesi nedeniyle eksik yapılan 

tevkifatın sorumluluğu vergiden muaf esnafta olup, eksik hesaplanan vergiler muafiyetten 

yararlananlar adına cezalı olarak tarh edilecek ve bunlardan gecikme faiziyle birlikte tahsil 

edilecektir (314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği). 
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- Bu bent kapsamında elde edilen satışlarının toplam tutarının, 

ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını 

aşmaması gerekmektedir. 2022 yılı için, satışların toplam tutarı 

320.000 TL’yi aşarsa, mükellef izleyen takvim yılı başından 

itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu 

muafiyetten yararlanamayacaktır.  

- Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik 

ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın 

ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün 

cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen toplam 

hasılat bakımından dikkate alınmaktadır. 

- Esnaf muaflığından faydalananların, üç yılda bir tarha yetkili 

vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri 

gerekmektedir. 

Özetle bu düzenleme, özellikle ev hanımlarının ekonominin 

üretkenliğe katkıda bulunmasına yönelik yasal ortamı sağlanırken, 

internet üzerinden düşük tutarlarda satış yapanların vergilendirmesine 

yönelik basitlik ve sadelik getirerek hem idare hem de mükellef 

açısından vergiye uyum kapasitesinin artmasına yardımcı olacaktır. 

6. Gelir Getirici Nitelikteki Sosyal Medya 

Hesaplarının Mirasçılara Aktarılması 

Sırasında Ortaya Çıkması Muhtemel Vergisel 

Konular 

Sosyal medya hesaplarını kullanarak, ürettikleri içerikler sayesinde 

popülerleşip yüksek takipçi sayısı elde eden sosyal medya fenomenleri, 

bu sosyal medya hesaplarını, çoğu kez gelir getiren (özellikle de reklam 

ve tanıtım işleri yaparak) bir yapıya dönüştürmekte ve bu sayede o 

sosyal medya hesabı adeta bir ticari markaya dönüştürmektedir. Benzer 

durum önceki kısımda anlattığımız, evlerinde imal ettikleri malları 

internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara ait sosyal 

medya hesapları için de geçerlidir. Özellikle kişi isimlerinin yer 

almadığı ve daha ziyade paylaşılan içeriğe bağlı olarak isimleri 

belirlenmiş (yemek tarifleri, teknolojik ürün ve bilgi tanıtımları, sportif 
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faaliyet branşları v.b. konularda paylaşım yapılan hesaplar) ve bu 

yüzden anonim hesap olarak adlandırılan hesapların, hesabı kuran ya da 

işleten (bu hesabın elde ettiği geliri sahip olan) kişiler dışındaki kişilere 

ivazsız ya da miras yoluyla bırakılmasının veraset ve intikal vergisi 

konusuna girip girmeyeceği sosyal medyanın vergilendirilmesindeki 

hususlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mete’ye (2022) göre, söz konusu sosyal medya hesaplarının 

mirasçılara intikalinin mümkün olup olmadığı yani dijital mirasın söz 

konusu olup olamayacağıyla ilgili olarak açık bir kanuni düzenleme 

bulunmasa da maddi kazanç elde edilen sosyal medya hesaplarının 

ivazsız devri ve miras yolu ile devrinde Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu ve yargı kararlarında yola çıkılarak, bu şekilde devredilen 

sosyal medya hesaplarının veraset ve intikal vergisine tabi olması 

gerekmektedir. Yazara göre, bunun için öncelikle sosyal medya 

hesaplarının “hak” olarak kabul edilmesi gerekir. Hak olarak kabul 

edilmesinden sonra vergi dairesince oluşturulan komisyonlarca 

değerleme işlemlerinin yapılması ve veraset intikal vergisine esas 

matrahın bu şekilde oluşturulması gereklidir. Yazar, hukuk 

sistemimizde bu konuda henüz bir düzenleme bulunmadığını ama 

dijital çağa uygun böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu 

belirtmektedir. Yazar ayrıca yapılacak düzenlemenin miras hukuku ile 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun çatışmasına yol açmayacak 

şekilde olması gerektiği önerisinde de bulunmaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sosyal medya platformları, zaman içinde artan ilgiyle bireylerin 

duygularını, fikirlerini, resimlerini paylaştığı ilk çıkış amacının çok 

ötesine geçmiş ve ticari hayattan, reklamcılığa kadar tüm ekonomik 

süreçleri derinden etkileyen değişimler meydana getirirken, öte yandan 

kendi gündemi ve ortaya çıkardığı fenomen denen yeni ünlülük 

kavramları ile hayatın alışılagelmiş popüler ya da ünlü kişi kavramını 

da baştan aşağı değiştirmiştir. Eskiden ünlü kişi denildiğinde bir 

sanatçı, bir artist, bir sporcu ya da bir siyasetçi akla gelirken, sosyal 

medya sağladığı dijital ortam sayesinde kendi ünlülerini ortaya çıkardı. 

Bazen paylaşılan bir fotoğrafla ya da bir video ile bazen de belli 
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konularda üretilip paylaşılan içerikler sayesinde ünlenen ve tanınır hale 

gelen sosyal medya hesapları, geleneksel reklamcılık faaliyetlerinin 

boyutlarını sarsacak noktalara doğru gitmiştir. Bu hesap sahipleri, 

ürettikleri içerikler sayesinde elde ettikleri takipçi sayısı avantajıyla 

markaların reklam ve tanıtımlarını yaparak hatırı sayılır gelirler elde 

etmeye başlayınca bu durum ülkelerin vergi idarelerinin de dikkatini 

çekti. Önceleri yaşanan çeşitli mevzuat karmaşası ya da hukuki 

boşluklar zaman içinde yapılan düzenlemelerle giderilmeye çalışıldı. 

Benzer vergilendirme sorunu, bu sosyal medya ağlarının sahibi 

olan büyük çoğunluğu ABD ve Çin menşeli olan sosyal medya 

platformları için de gündeme gelmiştir. Hatta bu konudaki 

düzenlemelere ilişkin çabaların geçmişi daha öncelere uzanmaktadır. 

Elde ettikleri reklam gelirleri ve sahip oldukları veri çeşitliliği ve 

bolluğu sayesinde önemli bir ticari güce dönüşen bu firmaların 

vergilendirilmesi konusunda AB, OECD gibi uluslararası kurumlar çok 

sayıda çalışma grupları kurup, birçok rapor ve tavsiye kararı 

yayımlamışlardır. Nihayetinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 

bazı ülkelerde bu konuda yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Çoğu 

ülkede hayata geçirilen dijital hizmet vergilerine yönelik en önemli 

eleştiri, bu vergilerin kazanç esaslı değil de hasılat esaslı olduğu 

yönündedir. 

Sosyal medyanın mal ve hizmet pazarlamasının bir aracına 

dönüşmesi, ülkeleri bu konuda da düzenleme yapmaya itmiştir. Nitekim 

ülkemizde yürürlüğe giren düzenleme ile ürettikleri malları internet ve 

benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, belirli şartlar dâhilinde 

vergiden muaf esnaf kategorisine dâhil edilmiş, bu sayede daha sade ve 

anlaşılır bir vergi mevzuatı hayata geçirilmiştir. 

Bu çalışmada, dijital hizmet sunan sosyal medya platformları ile bu 

platformları kullanarak elde eden bazı sosyal medya kullanıcılarının 

vergilendirilmesi yönelik son yıllarda gerçekleştirilmiş birtakım yasal 

düzenlemelere yer verilmiştir. Bu çalışmada yer verilmemiş bir takım 

başka vergisel sorunları, gelir idaresinin verdiği bazı özelgelerde de 

görmek mümkündür. İnternet ve sosyal medyaya ilişkin gün geçtikçe 

yeni gelişmeler yaşanmakta ve hukuk sistemi bu gelişmeleri güncel bir 

biçimde takip etmekte çoğu zaman zorlanmaktadır. Vergi idarelerinin 
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internet ortamında gerçekleşen ve gelir elde edilmesine yol açan 

işlemleri, ancak sahip olduğu teknolojik imkanlar dahilinde takip ettiği 

düşünüldüğünde, gerek sosyal medya platformlarından elde edilen 

gelirlerin vergilendirilmesi, gerekse genel anlamda dijital mecraların 

tümünden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi noktasında hayata 

geçirilmiş düzenlemelerin pek çoğunun geçici nitelikte olduğu ileri 

sürebilir. Çünkü vergiye tabi tutulamayan ya da yasal boşluklar 

nedeniyle vergi alınamayan birçok olayla karşılaşmak mümkün. Bu 

durumun, hızlı teknolojik gelişmeler ile daha önce yaşanmamış ve bu 

yüzden benzerleri mevcut olmayan olgulardan kaynakladığı 

söylenebilir.  
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BÖLÜM 3 

ENFLASYON İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ; OECD ÜLKELERİ 

İÇİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ1 

Şahin BULUT2 

1. Enflasyon ve Faiz 

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışlar olarak tanımlanan 

enflasyon, dönem dönem unutulmaya çalışılsa da aslında kendisi 

neredeyse hiç unutulmayacak kadar önemli bir makroekonomik 

değişkendir. Bazı ülkelerin gündeminde daha az yer edinse de bazı 

ülkelerin nerdeyse gündeminden düşmemektedir. Özellikle az gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkeler enflasyonla mücadelede başarılı olmakta da 

oldukça zorlanmaktadırlar. Büyüme ve enflasyon sarmalında tercihler 

yaparken gerekli üretim ve yatırım hamlelerini yerine getiremedikleri 

dönemlerde bu mücadeleyi çoğunlukla kaybetmişlerdir. Türkiye de 

enflasyonla bazen barış yapılmış gibi görünse de enflasyon bu barışı 

hep bozan taraf olmuştur. Yıllarca insanların emeklerini ve gelirlerini 

sömüren bir canavar tasviriyle medyada gündemi de sürekli işgal 

etmiştir. Enflasyon, fiyatları yükselterek reel satın alma gücünü 

indirgeyerek ülke insanlarının önemli bir kesiminin refah kaybına sebep 

olmaktadır. Aslında bunu bazen doğrudan kendisi bazen de suç ortağı 

faizle birlikte yapmıştır. Enflasyon faizin de yükselmesine neden olarak 

ülke kaynaklarının bir kısmını da yatırımlar yerine faize doğru kanalize 

etmiştir. Enflasyon bu anlamda ülkenin yatırımlara ve ülke insanlarının 

refahına ayrılması muhtemel paylarını da faizle birlikte yutmaktadır.  

 
1 Bu çalışma Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinde (ISRC-17/18 Kasım 

2022) özet olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.   
2 Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, sbulut@adu.edu.tr, ORCID: 0000-

0002-3462-6381. 

mailto:sbulut@adu.edu.tr
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Faiz oranları hem yatırımlar konusunda hem de getiriler konusunda 

oldukça önemlidir. Literatüre bakıldığında bu durum en genel anlamda 

nominal ve reel faiz oranları olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre 

nominal faiz oranı, sermayenin getirisinin sayısal olarak enflasyondan 

arındırılması olarak tanımlanmaktadır ve nominal faiz oranı piyasada 

gözlemlenen, bilinen ve gerçekleşen faiz oranıdır. Ancak yatırımcılar 

bilirler ki nominal faiz oranı içinde enflasyon riskini ve paranın satın 

alma gücünü barındırır. Bundan dolayıdır ki bir yatırımcı kârını 

nominal faiz oranıyla hesaplamaz. Çünkü nominal faiz oranıyla 

hesaplanan kâr veya getiri gerçek kârı veya getiriyi göstermemektedir. 

Yatırımcılar açısından asıl kâr miktarı oransal olarak reel faiz oranı 

üzerinden yapılan kâr oranıdır. Dolayısıyla elde edilen getirinin reel 

faiz oranıyla karşılaştırılması gerekmektedir. Bundan dolayı reel faiz 

oranının hesaplanması aşamasında ise beklenen ve gerçekleşen 

enflasyon oranlarının dikkate alınması büyük önem arz etmektedir 

(Karan, 2013: 113-115). 

2022 yılında da sadece Türkiye’de değil Avrupa hatta Amerika’da 

dahi yani gelişmiş pek çok ülke yeniden enflasyonla karşı karşıya 

gelmiştir. Bunun pek çok nedeni olmakla birlikte en son ve en önemli 

sayılabilecek olaylar arasında kısaca 2007’de başlayan 2008 küresel 

kriz, 2020 küresel Covid-19 salgını ve son olarak 2022 Şubat ayında ki 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali olarak sayabiliriz. Dünya ekonomisi son 

15 yılda üç tane önemli kriz yaşamıştır. Ülke ekonomilerinin geçirmiş 

olduğu her kriz dönemlerinde başta da sabit gelirliler olmak üzere 

negatif etkilenen kesim çoğunlukla alt ve orta gelir seviyesindeki 

toplum kesimi olmuştur. Alt gelir seviyesine sahip çalışanlar daha çok 

reel gelir kaybı yaşarken orta gelir seviyesindekiler de hızla alt gelir 

seviyesine yaklaşmakta hatta alt gelir seviyesine düşmektedirler. 

Enflasyon alt ve orta gelir seviyesi için reel gelir kaybı 

yaşatmasından dolayı istenmeyen bir durumken; ihracat yapanlar başta 

olmak üzere firmalar, üst gelir grubunda ki toplum kesimi hatta 

hükümet için gelirlerini artırmak demektir ve neredeyse lehlerine bir 

durum oluşturmaktadır. Yani enflasyon aslında alt ve orta gelir 

grubundan toplumun diğer kesimlerine doğru bir kaynak transferi 

görevini görmektedir. Ancak bu durum talep devam ettiği sürece 

mümkündür. Aksi halde iç ve dış talebin kesilmesiyle ihracat yapılamaz 
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konuma gelindiğinde, stoklar arttığında ve kârlar düşmeye başladığında 

ise durumun, toplumun bu kesimi için de kötüleşmeye başlaması 

kaçınılmaz bir sonuçtur.  

Grafik 1. Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi (Türkiye, 

2012-2022) 

 

Kaynak: Veriler TCMB’den alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

ÜFE ve TÜFE değerlerine 2012-2022 dönemi için bakacak olursak 

2018:01-2019:07 döneminde ÜFE’nin TÜFE’den fazla gerçekleştiği 

özellikle de 2020:10 döneminden sonra ise ÜFE’nin TÜFE’den daha 

fazla yükseldiği görülmektedir. Bu gözlem değerlerini daha kısa vade 

için yapacak olursak aşağıdaki grafik üzerinden gidilmelidir. 

Grafik 2. Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi (Türkiye, 

2020-2022) 

 

Kaynak: TÜİK (Ekim 2022, verilerinden derlenmiştir.)  

Enflasyon oranlarının 2020:10 ile 2022:10 dönemlerindeki seyir 

TÜİK’ten elde edilen grafiklerde görülmektedir. ÜFE’deki yükselişin 
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TÜFE’den daha fazla olduğu ve aradaki farkın daha fazla açıldığı 

görülmektedir. 2020:10 ayında yaklaşık %7 civarında olan fark, 

2021:10 da yaklaşık %26’ya ve 2022:10 da ise %72’ye çıkmıştır. Yani 

firmaların hala maliyetlerdeki artışın önemli bir kısmını fiyatlarına 

yansıtamadıkları görülmektedir. 

Enflasyon dönemlerinde genel olarak faizler yükselmekte, döviz 

kurları yükselmekte, emtia ve diğer ürünlerin fiyatları yükselmektedir. 

Piyasada ki iş ve işlemlerden dolayı hükümetin de gelirleri artmaktadır. 

Ayrıca firmaların da bu şekilde kârları artmakta ve bunda dolayı 

firmaları temsil eden hisselerin fiyatları da yükselmektedir. Bu anlamda 

hisse senedi fiyatlarının enflasyon dönemlerinde yükselmesi 

beklenmektedir.  

Çalışmada seçilen OECD üyesi 18 ülkenin verileri buraya 

grafiklerle sığmayacağı için yalnızca Türkiye ve ABD’ye ait veriler 

görselleştirilmiş ve sırasıyla Grafik 3 ve Grafik 4’te sunulmuştur. 

Grafik 3. Üretici Fiyat Endeksi ve Hisse Fiyatları (Türkiye, 2018-

2022) 

 

Kaynak: Veriler data.oecd.org’dan alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 3’te de görüldüğü üzere üretici fiyatlarında 2021 yılı ikinci 

yarısının başlarından itibaren hızlı bir artış görülmektedir. Özellikle 

2021 Ekim ayından sonra artış hızının daha da fazla olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde hisse senedi fiyatlarında da artışların 

aynı dönemlere geldiği görülmektedir. 
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Grafik 4. Üretici Fiyat Endeksi ve Hisse Fiyatları (ABD, 2018-2022) 

 

Kaynak: Veriler data.oecd.org’dan alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 4’te ise ABD için Covid-19 salgın dönemi olan 2020 Şubat-

Mart dönemi hariç hisse senedi fiyatlarındaki artışın genel olarak üretici 

fiyatlarından yüksek olduğu görülmektedir. Ancak ABD ekonomisi için 

2020 yılı ikinci yarısında itibaren başlayan artışın 2021 yılı başlarında 

daha da hızlandığı görülmektedir. Benzer şekilde hisse senedi 

fiyatlarının ise 2020 Mart ayından sonra artışın yüksek olduğu 

görülmekle birlikte 2021 Kasım ayında en yüksek seviyeyi gördüğü ve 

bundan sonra ise azalışa geçtiği görülmektedir. ÜFE’nin ise 2020 

Nisan’dan itibaren önemli bir yükseliş yaşadığı görülmektedir. Bu 

durum ABD ekonomisi hatta dünya ekonomisi için durgunluk 

konuşmalarının geçtiği dönemleri işaret etmektedir. Aslında Bakkalcı 

ve Bulut (2018: 17) çalışmalarında ABD eski Başkanı D. Trump’ın 

politikalarının negatif etkilerinin 2021 ve 2022’de olacağını 2018 

yılında yapmış oldukları çalışmada ifade etmişlerdir. ABD ekonomisi 

enflasyonun artmasıyla ekonomide negatif etki görülmeye başlanmış, 

şirket karlarında azalmayla birlikte hisse senedi fiyatlarında da azalışlar 

görülmektedir. 2021/3. çeyrek te gerçekleşen bilançolara göre %7’ye 

yakın bir gerileme göstermiştir ve 4. çeyrekte de %8,8 gerileme 

beklenmektedir. 2022 tüm yıl için ABD Borsalarındaki şirketlerin hisse 

başı %10,2’lik bir artış ve %10,7’lik bir gelir artışı beklenirken bu 

durum bu şekilde gerçekleşirse 2020 yılı 4. çeyrekten sonraki en düşük 

hisse başı kar büyümesi gerçekleşmesi olacaktır (Duruöz, 2021, 2022). 
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2. Enflasyonist Dönemlerde Yatırım 

Hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcıların enflasyona karşı 

durumlarıyla ilgili literatürde iki farklı bakış açısı bulunmaktadır.  

Birinci bakış açısına göre, eğer bir varlığa ait reel getiri oranının sıfıra 

düşme ihtimali ortadan kaldırılabiliyorsa bu varlığın enflasyona karşı 

korumada başarılı olabildiği düşünülmektedir. İkinci bakış açısına göre 

ise durum daha basit. Yani bir varlığın reel getiri oranı eğer enflasyon 

oranına bağlı değil ise bu varlığın da enflasyona karşı koruma da 

başarılı olduğu ifade edilmektedir (Akgüç, 2013: 866). 

Emtia fiyatlarında bir istikrar oluşmasından sonra ve dünya 

genelinde hisse senedi fiyatlarındaki düşüşler ve enflasyondaki 

artışlarla hisse senedi fiyatlarını cazip hale getirmiştir. Hisse senedi 

yatırımının, yatırımcıların enflasyondan kaçmak için alternatif bir 

yatırım aracı konumunda olması Türkiye ekonomisinde ki 2022 yılı 

artışı yaşayan Borsa İstanbul’da da yükselişin temel sebeplerinden biri 

olarak görülmesine neden olmaktadır. 11 Kasım 2022 tarihi itibariyle 

Borsa İstanbul’da ki yükseliş %140 seviyesindedir. Enflasyon oranları 

Ekim 2022 itibariyle ÜFE: %157,69 TÜFE: %85,51 oranında 

gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul’da ki bu yükseliş enflasyon 

oranlarından (ÜFE) düşük olsa da TÜFE bazında en azından 

yatırımcıların zarar etmediği hatta önemli sayılabilecek bir oranda kar 

ettikleri görülmektedir. 2022 Temmuz ayından itibaren yatırımcıların 

gelirlerini veya birikimlerini değerlendirebilmek adına almış oldukları 

döviz kurlarını, altınlarını mevduatlarını ve KKM hesaplarını daha 

yüksek getiri sağlayan Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların hisse 

senetleriyle değişim yaparak enflasyona karşı korunma sağlamaya 

çalıştıkları gözlenmektedir. Bu durumu Grafik 5’de verilen MKK 

kayıtlarından analiz edelim. MKK kayıtlarına göre 2018M10 itibariyle 

1.186.136 olan yatırımcı sayısı 2016M11’de 1.186.793 olup neredeyse 

aynı seviyedeyken bu aydan itibaren yatırımcı sayısında artış 

gözlenmektedir. Bu dönemdeki yatırımcı sayısındaki artışın temel 

nedeni olarak küresel covid-19 pandemisi nedeniyle insanların 

vakitlerinin çoğunu evde geçirmeleri olduğu düşünülmektedir. 

2021M04’de yatırımcı sayısının 2.674.414’e çıktığı ve bu dönemden 

sonra 2022M01 ayında 2.352.637’ye kadar düşse de yine bu dönemden 
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sonra artarak 2022M10 itibariyle 2.832.700 olduğu görülmektedir. 

Ayrıca portföy değerinin de düzenli şekilde arttığı görülmekle birlikte 

2021M09 ayı itibariyle 687.603 (Milyon ₺) olan portföy yatırımının bu 

dönemden sonra sürekli arttığı özellikle de 2022M08’den itibaren 

artışın ivmelendiği dikkat çekmektedir. 

Grafik 5. MKK Yatırımcı Sayıları ve Portföy Değerleri 2018M10-

2022M10 

 

Kaynak: www.vap.org.tr (2022a). 

Grafik 6. MKK Yatırımcı Sayıları ve Portföy Değerleri 2021M10-

2022M10 

 

Kaynak: www.vap.org.tr (2022b).  

Grafik 5’de MKK kayıtlarına göre analizi derinleştirirsek, 

2021M10’da portföy değeri 732.855 (Milyon₺) iken 2022M06’da 
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1.130.422 (Milyon₺) ve bu dönemden sonra enflasyondaki artışa bağlı 

olarak daha da hızla artarak 2022M10’da 1.905.682 (Milyon₺) olduğu 

görülmektedir. Yani cari portföy değerlerinde 2021M10’dan 

2022M06’ya artış %54,25, 2022M06’dan 2022M10’a artış %68,58 ve 

2021M10’dan 2022M10’a kadar ki dönemde gerçekleşen artış ise 

%160,03 olmuştur. Yani sadece 2022 Haziran-Ekim dönemindeki artış 

bile %68,58 ile dikakt çekicidir. Grafik 7’de 16 Kasım 2022 itibariyle 

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısının 3.07 Milyon kişiye ulaştığı ve 

piyasanın da 5,19Trilyon ₺ olduğu görülmektedir. 

Grafik 7. Güncel Pay Senedi Verileri 2021M11-2022M11 

 

Kaynak: www.vap.org.tr (2022c).  

Grafik 8’de verilen finansal yatırım araçlarının son bir yıl içindeki 

seyri verilmiştir. Buna göre son bir yıl içinde finansal yatırım 

araçlarının getirileri, %169 ile borsa en yüksek getiri sağlarken borsayı 

takiben, %75 USD, %66 Altın, %61 Euro olmuştur. Repo ve Bono 

tarafı ise %26’lık negatif getiri sağlamışlardır. Son 6 aylık getirilerde 

yine %92 oranında bir getiri sağlayan borsa en yüksek getiriyi 

sağlamıştır. USD %17, Euro %16 ve altın %14 getiri sağlarken repo ve 

bono ise %12 ve %50 negatif getiri gerçekleşmesi görülmüştür. 

Görüldüğü üzere Borsa İstanbul yatırım konusunda neredeyse tek 

alternatif haline gelmiştir. Bu durum son 3 aylık ve 1 aylık durumlara 

bakıldığında daha da netleşmektedir.   
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Grafik 8. 2022 Kasım İtibariyle Yatırım Araçlarının Getirileri (Son 

1 Yıllık) 

 

Kaynak: Bigpara, (2022). 

Faizlerdeki düşüşler ve ABD Dolarındaki yatay seyirle KKM’de 

de getiri düşmektedir. Bu durumun bütçeye yansıması olumlu çünkü 

KKM’den geçişlerin olması veya yatırımları olanların kendiliğinden 

vazgeçmesi olumlu birşeydir. KKM, 2021 yılı ikinci yarısında ve 

özellikle son çeyreğinde döviz kurundaki aşırı yükselişi bir şekilde 

hızını yavaşlatmış ve sönümlemiştir. Yani aslında çıkarılış amacını 

yerine getirmiştir. 

Döviz kurlarının önemi ise Türkiye’de başka bir hikâye konusudur. 

Son yıllardaki ABD Dolarındaki artışın birçok para birimi karşısındaki 

kayda değer yükselişi dikkat çekmektedir. Özellikle Türkiye 

ekonomisindeki üretim ithal girdilere bağımlı olduğu için kurlar 

Türkiye ekonomisi üzerinde ithal enflasyon, maliyet enflasyonu 

kavramlarını akla getirmektedir. Kurlardaki yükselişler, üretimde 

kullanılan birçok girdi fiyatlarını yükseltmektedir. Firmaların 

maliyetlerinde ki artışlar birçok ürünün fiyatının artmasının nedeni 

olduğu için piyasada ki ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep olarak 

enflasyonist ortamı doğurmaktadır. Bulut (2017) yapmış olduğu 

çalışmada 2001:Q2-2017:Q3 dönemi Türkiye ekonomisi için ÜFE ile 

döviz kurunun uzun dönem için hareketlerinin birlikte olduğunu ve yine 

uzun dönemde döviz kurundan ÜFE’ye doğru tek yönlü nedensellik 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yani görüldüğü gibi kurlarda ki yükselişler 

enflasyonun artmasının nedenleri arasında sayılabilmektedir. 
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3. Literatür İncelemesi 

Çalışmanın bu aşamasında enflasyon ile hisse senedi fiyatları 

arasında yapılmış olan çalışmalardan bazıları örnek olarak sunularak 

konunun genel çerçevesi çizilmiştir.  

Literatürde teorik olarak enflasyonda ki artışın hisse senedi 

fiyatlarını artırdığı düşünülmektedir. Yani enflasyon ile hisse senedi 

fiyatları arasındaki ilişkinin pozitif olduğunun düşünüldüğü ilk bakış 

açısıdır. 

Geske ve Roll, (1983), ikinci bakış açısına göreyse enflasyon ile 

hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin negatif olduğudur. Bunun 

temel nedeni ise enflasyondaki yükselişin yansıma olarak maliyetleri 

gereğinden fazla artırması ve firmaların üretimlerinin maliyet 

artışlarından dolayı fiyatlarının fazlaca yükselmesi ve talep edilemez 

hale gelmesidir. Yani ekonominin enflasyondan dolayı zarar görmesi 

ve para kazanma oranı eğiliminin aşağı yönlü olmasıdır. Böylece 

ekonomide alışverişlerin düşmesi ve yatırımların azalmasıyla ticaretin 

durma noktasına gelmesi ve hisse senedi fiyatlarının yani borsanın 

düşmesi durumuyla sonuçlanmasıdır. 

Bordo, Dueker ve Wheelock (2008), üçüncü bakış açısına göreyse; 

enflasyon ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki için anlamlı bir 

durum olmamasıdır. Bu durumun temel nedeni ise enflasyonda ki 

artışın nominal faiz oranlarını da aynı oranda artırması ve böylece hisse 

senedi fiyatlarının sabit olarak kalmasıdır.  Faizlerdeki artışın 

yatırımları durdurması ve firmaların büyüyememesi ve ekonominin 

durmasına sebep olmasıdır.  

Özer, Kaya ve Özer (2011) hisse denedi fiyatlarına etki eden 

makroekonomik değişkenleri inceledikleri, Ocak 1996-Aralık 2009 

dönemi aylık verilerinin kullanıldığı çalışmada elde edilen bazı 

sonuçlara göre, hisse senedi fiyatı ile tüketici fiyat indeksi, faiz oranı, 

para arzı, dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi değişkenleri 

arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Tüketici fiyat endeksi, dış 

ticaret dengesi ve faiz oranı değişkenlerinin hisse senedi fiyatlarının 

Granger anlamında nedeni olduğu sonucu elde edilmiştir. 
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Geetha, Mohidin, Chandran ve Chong (2011) 2000-2009 dönemi 

aylık veriler yardımıyla ABD, Malezya ve Çin borsaları için yaptıkları 

çalışmada uzun dönemde beklenmeyen enflasyon ve beklenen 

enflasyon oranı ile hisse senedi getirileri arasında ki ilişkinin yönünün 

aynı olduğu sonucunu elde etmişlerdir.  

Aksoy ve Topçu (2013) altın, hisse senedi, DİBS, TÜFE ve ÜFE 

değişkenlerini kullanmıştır. Ocak 2003 ve Aralık 2011 tarih aralığı için 

ADF ile birim kök testi ve regresyon analizi yapılmış sonra Engle-

Granger eşbütünleşme testi, Granger nedensellik testi ve Johansen 

eşbütünleşme testleri uygulanmıştır. Buna göre, hisse senedi getirileri 

ile ÜFE arasında pozitif bir ilişki elde edilmiştir. 

Aktaş ve Akdağ (2013) çalışmada, çoklu doğrusal regresyon 

analizi ile Granger nedensellik analizini ve 2008- 2012 dönemini 

kapsayan aylık veriler için uygulamıştır. Çalışmada çoklu regresyon 

analiz inden elde edilen sonuçlara göre, mevduat faiz oranının, tüketici 

fiyat endeksinin, dolar kurunun, kapasite kullanım oranının ve tüketici 

güven endeksinin BİST-100 endeksi ile arasında istatistiksel olarak 

BİST-100 endeksi üzerinde anlamlı bir etkileri olduğu görülmüştür. Bu 

etkiye göre, TÜFE’nin bir birim artması durumunda, BİST-100 

endeksinin 0,797 birim artacağı sonucu elde edilmiştir. 

Dizdarlar ve Derindere (2008) 2005-2007 dönemi aylık verileri 

yardımıyla İMKB-100 endeksi ile bazı makroekonomik değişkenler 

arasında yaptıkları çalışmanın sonucunda yalnızca İMKB-100 endeksi 

üzerindeki en belirgin etkiyi makroekonomik değişkenler arasından 

döviz kurunun olduğunu elde etmişler. Ayrıca bu sonuçlardan bir diğer 

sonuca göre, yani enflasyon (TÜFE) ile hisse senedi fiyatları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucunu elde etmişlerdir.  

Omağ (2009) çalışmasında 1991-2006 dönemi için enflasyon, para 

arzı, uzun vadeli faiz oranı ile mali endeks ve ulusal endeks arasındaki 

ilişkiyi araştırmıştır. Enflasyon (TÜFE), uzun vadeli faiz oranı (1 yıl 

vadeli tasarruf mevduat faizi) değişkenleri ile mali endeks ve ulusal 

endeks arasında negatif yönlü ilişki elde ederken, para arzı ve 

enflasyonla mali endeks ve ulusal endeks arasında pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Kaya, Çömlekçi ve Kara (2013) seçmiş oldukları bazı 

makroekonomik değişkenlerin 2002:1 ve 2012:6 dönemi için İMKB-

100 endeksi ile arasındaki ilişkiyi çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanarak yaptıkları araştırma sonuçlarından bazılarında döviz kuru 

(USD) ile İMKB-100 endeksi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif yönlü olduğunu ve dolar kurundaki (USD) %1’lik bir 

artışın, hisse senedi getirilerini -%0,38 oranında etkilediğini ifade 

etmişlerdir.  

Cihangir ve Kandemir (2010) 1998-2002 dönemi için arbitraj 

fiyatlandırma modeli ile İMKB-30 Endeksinde yer alan hisse senetleri 

ile TÜFE ve çeşitli makroekonomik değişkenleri kullanmışlardır. Elde 

edilen bulgulara göre 2000–2001 finansal krizi dahil 1998-2002 

döneminde hisse senetleri getirilerinin sadece TÜFE tarafından 

etkilendiğini istatistiksel ve anlamlı olarak elde etmişlerdir. 

Yılmaz, Güngör ve Kaya (2006), 1990 – 2003 yılları için hisse 

senedi fiyatları ile hisse senedi fiyatları, TÜFE, para arzı, faiz oranı, 

döviz kuru, dış ticaret dengesi ve SÜE arasında İMKB Endeksini pozitif 

etkileyenler: döviz kuru, tüketici fiyat endeksi ve para arzı, negatif 

etkileyenler: faiz oranı ve dış ticaret dengesi olduğunu tespit 

etmişlerdir. Ayrıca TÜFE’den İMKB’ye doğru tek yönlü bir 

nedensellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Gençtürk (2009), 1992-2006 dönemi için İMKB-100 endeksi ile 

TÜFE ve seçilmiş bazı makroekonomik değişkenler için ilgili dönemi 

kriz yaşanan ve kriz yaşanmayan dönemler olarak sınıflandırmışlardır. 

Bu sınıflamaya göre kriz yaşanmayan dönem için elde edilen bulguya 

göre İMKB-100 endeksi ile Altın fiyatları, TÜFE ve para arzı arasında 

pozitif yönde, anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilirken kriz 

yaşanan dönemle ilgili anlamlı bir sonuç elde edilmemiştir. 

Türkiye petrol ithal eden bir ülke olarak en başta olmak üzere, 

OECD ülkesinde ki çoğu ülke de petrol fiyatlarındaki artıştan olumsuz 

etkilenmektedir. Ayrıca kurdaki artışlar Türkiye’yi ve ABD 

Dolarındaki değerlenme maliyetleri artırmaktadır. Durğut ve Demirel 

Arıcı (2022) 2005:1-2019:12 dönemi için dolar kurundaki ve petrol 

fiyatlarındaki artışın hisse senedi fiyatlarını arttırdığını ifade 

etmişlerdir. Literatürde farklı çalışmalar olsa da, petrol fiyatlarındaki 
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artışın ülke genelinde enflasyon artışına yol açarak dolaylı yoldan hisse 

senedi fiyatlarını artırdığı düşünülmektedir. 

Zügül ve Şahin (2009) İMKB-100 endeksi ile enflasyon arasındaki 

ilişkiyi 2004:01-2008:12 dönemi aylık verileri yardımıyla, 

araştırdıkları çalışmanın sonucunda enflasyon oranıyla İMKB–100 

Endeksi arasındaki ilişkinin yönünün pozitif olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

Wongbangpo ve Sharma (2002) hisse senedi fiyatları ile fiyatlar 

genel düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmak için yaptıkları çalışmanın 

sonucunda; Singapur, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Tayland 

borsaları için enflasyon ile hisse senedi fiyatları arasında ki ilişkinin 

yönünün negatif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.  

Horasan (2008) hisse senetlerinin getirileri le enflasyon arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı çalışmada 1990–2007 yılları arasında ki dönem 

için elde edilen bulgular, hisse senedi getirileri ve enflasyon arasında 

pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. 

Flannery ve Protopapadakis (2002) 1980-1996 yılları için GARCH 

yöntemini kullanarak yaptıkları çalışmada elde edilen bulgulara göre; 

hisse senedi getirilerinin, tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat 

endeksinden etkilendiği sonucu elde edilmiştir.  

Sharma ve Mahendru (2010) 2008:01-2009:01 için Hindistan 

ekonomisinde enflasyon oranı ve çeşitli makroekonomik değişkenlerin 

hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada 

enflasyon oranı ve döviz rezervlerinin hisse senedi fiyatları üzerinde 

herhangi bir etkisi olmadığına dair sonuçlar elde etmişlerdir. 

Maghayereh (2003) Ürdün için Johansen eşbütünleşme 

metodolojisi yardımıyla 1987:01-2000:12 tarihleri için yaptığı 

çalışmada sonuç olarak; hisse senedi fiyatlarının, faiz oranları, 

enflasyon, ihracat, döviz rezervleri ve endüstriyel üretimden 

etkilendiğini tespit etmiştir. 

4. Yöntem ve Bulguları 

Çalışmada kullanılan veriler OECD veri bankasından elde edilmiş 

olup çalışma kapsamında seçilmiş olan OECD ülkeleri Macaristan, 
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Avusturya, Belçika, Almanya, Norveç, Danimarka, İspanya, Kanada, 

Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Polonya, Yunanistan, İtalya, 

Hollanda, Portekiz, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Elde 

edilen verilerin logaritmaları alınmış ve analizde bu şekilde 

kullanılmıştır. Çalışmada HSF: Hisse Senedi Fiyatları, ENF: 

Enflasyonu (Üretici Fiyat Endeksini) temsil etmektedir. Bu değişkenler 

ile oluşturulan ekonometrik model aşağıdaki şekildedir: 

HSF𝑖t = 𝛽1 + 𝛽2ENF𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Çalışmada öncelikle değişkenlerin yatay kesit bağımlılığına (YKB) 

sahip olup olmadıkları araştırılmış ve ardından homojenite testi ile 

homojenlikleri araştırılmıştır. Bundan sonra ise panel nedensellik 

kullanılarak elde edilen bulgulara yer verilmiş ve bu bulgular 

değerlendirilerek çalışma sonlandırılmıştır.  

YKB testi sonuçlarına göre olasılık değerleri <0,05 olduğu için Ho: 

YKB yoktur hipotezi ret edilerek Ha: YKB vardır alternatif hipotezi 

kabul edilir. Yani paneli oluşturan ülkeler birbirleriyle ilişkilidir. 

Homojenite testi sonuçlarına göreyse Delta test değerlerinin olasılık 

değerleri < 0,05 olduğundan paneli oluşturan seriler slope homojendir 

H0 hipotezini reddederek paneli oluşturan seriler heterojendir Ha 

alternatif hipotesi kabul ediyoruz. Yani, Paneli oluşturan her ülke için 

alfa ve beta katsayıları farklıdır.  

Yatay kesit bağımlılığı için T (129) > N (18) olduğu için özellikle 

Breusch and Pagan (1980) testine bakılması yeterlidir. Yem YKB testi 

hem de Pesaran and Yamagata (2008) homojenite testi sonucunda elde 

edilen bulgulara bulgular Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenite Sonuçları 

YKB Test Test.İst. p-Olasılık 
Pesaran and Yamagata (2008) 

Testi 

Breusch and 

Pagan (1980) 
9278.63 0.00 Test Adı Test İst. 

P 

Olasılık 

Pesaran (2004) 

CDlm 
521.67 0.00 Delta tilde 210.49 0.00 

Pesaran (2004) 

CD 
87.99 0.00 

Delta tilde 

adj 
212.96 0.00 

Bu aşamada serilerin birim kök testlerinin yapılması hatta 2. Nesil 

birim kök testlerinin uygulanması gerekmektedir. İktisat bilimi 
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çerçevesinde bir ülke için geçerli olan bir nedensellik ilişkisinin sonuç 

olarak diğer ülkeler için de geçerliliğini sürdürmesi büyük ihtimalle 

beklenmektedir. Bunda dolayı, Dumitrescu Hurlin Panel nedensellik 

testinde panel veri analizlerinde gözlem sayısının artmasıyla 

nedensellik ilişkisi daha etkin bir şekilde araştırılabilir hale gelmektedir 

(Bozoklu ve Yılancı, 2013: 175). Yöntem olarak bu çalışmada 

kullanılan ve birçok yönden avantajı bulunan Dumitrescu Hurlin Panel 

Nedensellik Testi (2012) tercih edilmiştir. Bu nedensellik testinin 

avantajlarına bakılırsa, değişkenlerin durağan olup olmamasının bir 

önemi yoktur. Bu avantajdan dolayı serilere herhengi bir birim kök testi 

uygulanmasına gerek görülmemiştir. Heterojenliği ve homojenliği 

dikakte alır. Ayrıca YKB’nin olup olmamasına göre farklı şekilde 

değerlendirme imkanı sunmaktadır ve Dumitrescu Hurlin Panel 

Nedensellik Testi eşbütünleşik ilişkinin mevcut olması durumunda 

veya mevcut olmaması durumunda da geçerliliğini sürdürmektedir ve 

T > N ve T < N için çalışmaktadır.  

Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi için süreç X ve Y, N 

sayıda birim olmak üzere T dönem boyunca gözlemlenen durağan iki 

süreci gösterdiğinde, t cari zamanında her bir yatay kesitteki birimler 

(i) için, (1) numaralı denklemde ki doğrusal heterojen model dikkate 

alınmaktadır (Yıldız, 2018: 19);  

𝑌𝑖𝑡 =∝𝑖+ ∑ 𝛿𝑖
𝑘𝑁

𝑘=1 𝑌𝑖𝑡−𝑘 + ∑ 𝜃𝑖
𝑘𝑁

𝑘=1 𝑋𝑖𝑡−𝑘 + 𝜗𝑖𝑡     (1) 

Burada N; optimum gecikme uzunluğudur.  

Dumitrescu ve Hurlin (2012) analizine göre, H0 tüm birimler için 

y’den, x’ e doğru nedensellik ilişkisi yoktur. Ha ise bazı birimler için y’ 

den, x’ e doğru nedensellik ilişkisi vardır, şeklindedir (Çelik ve Ünsür, 

2020: 205). 

𝐻0 = 𝛽𝑖 = 0       ∀𝑖= 1, ... . , 𝑁  

𝐻1 = 𝛽𝑖 = 0       ∀𝑖= 1, ... . , 𝑁        0 ≤ 𝑁1 / 𝑁 < 1  

       𝛽𝑖 ≠ 0           ∀𝑖= 𝑁1 + 1, ... . , 𝑁 

Dumitrescu- Hurlin (2012) analizi panel veriyi oluşturan serilerin 

heterojen olduğu panellerde Granger nedensellik testine eş sonuçlar 

vermektedir. Bu test, Granger nedensellik testi anlamında yatay 

kesitleri oluşturan birimlere dair Wald testlerinin ortalamasını 
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hesaplamaktadır. Aşağıda çalışmanın değişkenlerini oluşturan serilere 

Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testi uygulanmış ve elde edilen 

bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2. Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testi Sonuçları 

H0 Hipotezi: WHNC Ztild CVHNC/CVHNCtild 

HSF                  ENF 7.44 4.70 1,62 / 1,56 

ENF                  HSF 6.27 3.08 1,62 / 1,56 

Çalışmadaki yatay kesitleri oluşturan ülkeler arasında YKB olduğu 

için kritik değerler Dumitrescu Hurlin (2012: 8) Tablo 4 değerlerinden 

%5 anlamlılık seviyesi göz önüne alınarak elde edilmiştir. Buna göre 

Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testi, t istatistik değerleri kritik 

değerlerinden büyük olduğu için H0: tüm birimler için HSF’dan, ENF’a 

doğru nedensellik ilişkisi yoktur, ret ediyoruz ve Ha ise bazı birimler 

için HSF’dan, ENF’a doğru nedensellik ilişkisi vardır hipotezini Kabul 

ediyoruz. Benzer şekilde H0: tüm birimler için ENF’den, HSF’ye doğru 

nedensellik ilişkisi yoktur temel hipotezini ret ediyoruz ve Ha bazı 

yatay kesitteki birimler için ENF’den, HSF’ye doğru nedensellik 

ilişkisi vardır hipotezini kabul ediyoruz. Böylece paneli oluşturan 

seriler arasında homojen nedensellik olmayıp Granger anlamında 

heterojen nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani hisse senedi 

fiyatlarından enflasyona doğru ve enflasyondan da hisse senedi 

fiyatlarına doğru nedensellik olup çift yönlü nedensellik elde edilmiştir. 

Sonuç 

Çalışmada 2012:01-2022:10 dönemi hisse senedi fiyatlarının 

enflasyondan etkilenip etkilenmediği konusu araştırlmış ve bunun için 

panel veri seti oluşturulmuştur. Serileri oluşturan yatay kesit birimleri 

oluşturan ve seçilmiş OECD ülkeleri arasında yatay kesit bağımlılığı 

elde edilmiştir. Serilerin homojenliği araştırmasında yatay kesit 

birimlerini etkileyen faktörün de tek bir β (beta) katsayısı olmadığı yani 

her birimin farklı şekilde etkilendiği ortaya çıkmıştır. 

Enflasyonun hisse senedi fiyatlarını genellikle pozitif yönde 

etkilediği ancak bu ilişkinin negatif olduğu hatta ilişkinin olmadığı da 

literatür incelemesinde görülmektedir. Bu çalışmada panel veri setine 

uygulanan Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik testi sonucunda 
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enflasyon ile hisse senedi fiyatları arasında iki yönlü bir nedensellik 

elde edilmiştir. Literatür ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ancak 

literatürde kullanılan enflasyon serisi çoğunlukla TÜFE olup bu 

çalışmada ise enflasyon serisi olarak ÜFE kullanılmıştır. Bu çalışmanın 

bu yönden literatüre önemli katkı yapması beklenmektedir. 

Çalışmada ÜFE kullanılmasının temel nedeni firmaların 

üretimlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisinin maliyetler 

olmasıdır. Firmalar bu maliyetler çerçevesinde ürünlerinin fiyatlarını 

belirleyebilmektedir. Firmalar bu maliyetleri kısmen/tamamen/hiç 

tüketiciye yansıtabilmektedir. Enflasyonist dönemlerde fiyatlar hızla 

yükseldiği için bazen firmalar talep kısılmasını engellemek veya bazen 

de hükümetler tavan fiyat uygulaması gibi maliyetlerin tüketiciye 

yansıtılmaması konusunda özenli davranabilmektedirler. Nitekim 2022 

Ekim ayı itibariyle de ÜFE: %157,69 ve TÜFE: %85,51 oranları da bu 

durumu net şekilde ortaya koymaktadır. Yani firmaların maliyetlerinin 

önemli bir kısmını hala tüketiciye yansıtamadıkları anlaşılmaktadır. Bu 

ortamda firmaların karlılıklarının da önemli oranda arttığı açıklanan 

bilançolarda görülmektedir. Yani firmalar bu enflasyonist süreçte 

maliyetlerini hem tüketiciye kısmen yansıtarak hemde maliyetlerinin 

bu denli arttığı bir dönemde karlılıklarını da önemli oranda 

artırabilmeyi başarabilmişlerdir. Firmaların karlılığını etkileyen bir 

unsur olan ÜFE fiyatları bu anlamda çalışmada tercih edilerek literatüre 

katkı yapması amaçlanmıştır.  
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BÖLÜM 4 

KAMU HARCAMALARI İLE VERGİ 

GELİRLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK 

İLİŞKİSİ1 

Şaban ERTEKİN,2 Elvan HAYAT3 

Giriş 

Müdahaleci veya sosyal devlet anlayışı ile birlikte bütçe açıkları ve 

artan borç yükü birçok ülkede karşı karşıya kalınan en önemli mali 

problemlerin başında gelmektedir. Bu problem makroekonomik 

değişkenler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle günümüzde hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önem arz etmektedir. 

Bütçe açıklarının bir sorun olarak ortaya çıkışında klasik tarafsız devlet 

anlayışının yerine sosyal devlet anlayışının yaygın olarak 

benimsenmesi, devlete atfedilen görev ve fonksiyonlardaki değişim ve 

gelişimin etkili olduğu söylenebilir. Özellikle Keynesyen düşünce ile 

birlikte birçok ülke ekonomisinin bütçe dengesi üzerindeki baskıların 

arttığı görülmektedir (Aysu ve Bakırtaş, 2018; 2). Özellikle denk bütçe 

ilkesinden vazgeçilerek ekonomideki genel dengenin savunulması 

kamu kesiminin faaliyet alanının genişlemesi ve kamu harcamaların 

artması anlamına gelmektedir. Harcamalardaki artış ise en basit haliyle 

artan vergi yükü veya borç yükünü ifade etmektedir. 

Günümüz ekonomilerinde hemen her ülke bütçe açıklarından 

büyük oranda rahatsızlık duymakta ve söz konusu açıkların yüksek faiz 

oranı, düşük büyüme, yüksek işsizlik oranı, yüksek cari işlemler açığı, 

 
1 Bu çalışma “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC) 17/18 Kasım 

2022” kongresinde özet olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.    
2 Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, saban.ertekin@adu.edu.tr, ORCID: 

0000-0003-3438-3196. 
3 Doç. Dr. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, elvan.hayat@adu.edu.tr, ORCID: 

0000-0001-8200-8046 
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yüksek enflasyon, özel yatırımların dışlanması gibi ekonomi üzerinde 

olumsuz etkiler yarattığı düşünülmektedir (Günaydın, 2004, 164). 

Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin uluslararası piyasalardaki 

kredibilitesini olumsuz etkileyerek, ülkeye sermaye girişini engellediği 

bilinmektedir. Ekonomi üzerinde bu kadar olumsuz etki yaratan bütçe 

açıkları, harcama miktarındaki artışa gelirin eşlik edememesinden 

kaynaklanmaktadır. Yani bütçe tekniği bakımından bütçe giderlerinin 

artış hızına, bütçe gelirlerinin özelde ise vergi gelirlerinin eşlik 

edememesinden kaynaklandığı söylenebilir (Tüğen, 1991; 10). Bu 

sebeple Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde etkin bir harcama 

politikasının belirlenmesi için sağlam bir vergi yapısına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Kamu harcamalarının genel olarak vergilerle finanse ediliyor 

olması, aralarındaki ilişkinin doğru tespit edilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Çünkü artan harcamaların finansmanı için vergi 

gelirlerinin artırılması iktisadi karar alıcıların gelirlerinin azalmasına ve 

sonuçta yatırım ve tüketim kararları üzerinde olumsuz etkilere yol 

açabilmektedir. Harcamaların borçlanma yolu ile finansmanı ise 

enflasyonist baskı, faiz oranlarının artması ve özel yatırımların 

dışlanması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple bütçe açıkları 

ve artan faiz yüküne yönelik uygun politikaların ve stratejilerin 

belirlenmesi için harcamalar ile vergi gelirleri arasındaki ilişkinin 

varlığının ve yönününün doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Kısaca 

bütçe açıklarının azaltılmasına yönelik uygulanan maliye 

politikalarının etkinliğinin anlaşılabilmesi için kamu harcamaları ile 

kamu gelirlerinin aralarındaki ilişki ve birbirilerine bağımlılık 

düzeylerinin ortaya konulması gerekmektedir (Günaydın, 2004: 165). 

Bu sebeple çalışmada öncelikle kamu harcamaları ve vergi kavramları 

kısaca tanımlanacak ve daha sonra Türkiye’de vergi gelirlerine ve kamu 

harcamalarına ilişkin zaman serilerinin yapısı klasik ve yapısal kırılmalı 

birim kök testleri, eşbütünleşme testi ve nedensellik analizi ile ortaya 

konularak bu iki seri arasındaki ilişkinin varlığı ve ilişkinin yönü ortaya 

konulmaya çalışılacaktır.    
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1. Teorik Çerçeve 

Dünya’da doğal ve toplumsal kaynakların bölgesel dağılımı, 

mutlak anlamda eşitlik arz etmediğinden, kalkınma ve gelişmede 

ülkeler arasında mutlak anlamda dengeli ve adil bir süreçten 

geçmemektir. Bu dengesizlik günümüzde sadece ülkeler arasında değil, 

aynı ülke içerisinde iller, bölgeler ve hatta sektörler arasında bile 

görülebilmektedir. Kısaca ekonomik ve sosyal gelişme yeryüzünde 

zaman ve mekân bakımından farklılık gösterebilmektedir (Tekbaş, 

2011: 98). Söz konusu gelişmişlik farklılıkların giderilmesi, etkin 

kaynak dağılımı ve gelir eşitsizliğinin minimize edilmesi konusunda, 

günümüzde kamu kesimine aktif rol biçilmektedir. Söz konusu rollerin 

icrasında kamu harcamaları ve kamu gelirleri, maliye politikasının 

temel bileşenleri olarak önemli bir fonksiyona sahiptir.  

Kamu harcamaları kamu kesiminin yüklenmiş olduğu görev ve 

fonksiyonların ifası ve aynı zamanda sosyal, siyasal ve ekonomik 

yaşama müdahale amacıyla belirli usullere göre yetkili kişiler eliyle 

yapmış olduğu harcamaları ifade etmektedir. Kısaca kamu harcamaları 

genel olarak kamusal mal ve hizmetlerin parasal tutarını ifade 

etmektedir. Bu sebeple kamusal mal ve hizmetlere olan talepteki artışın 

ve devletin ekonomi içerisindeki rolünün değişimi, kamu 

harcamalarının seyrini de aynı yönlü değiştirdiği söylenebilir. Hatta 

kamu kesiminin ekonomideki varlığının azaltılması yönündeki liberal 

söylemlere rağmen modern maliye anlayışı ile birlikte kamu 

harcamalarının giderek artan bir seyir izlediği görülmektedir 

(Zülfüoğlu ve Söylemez, 2020: 698). Bugün kamu harcamalarının 

GSYH içerisindeki payı %30’un altında olan ülke bulunmamaktadır. 

Artan kamu harcamaları ise kamu kesiminin milli ekonomi içerisindeki 

yerini ve payını göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Kısaca 

kamu harcamalarının kamu kesimi tarafından bazı hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli bir araç olduğu söylenebilir. 

Bugün farklı fonksiyonlara sahip olan ve genelde merkezi yönetim 

bütçesinden finanse edilen kamu harcamalarının bir kısmı diplomasi, 

adalet, güvenlik, altyapı gibi toplumun geneline dönük hizmetlere, bir 

kısmı ise eğitim, sağlık ve sosyal koruma gibi dezavantajlı grup ve 

kişilere fayda sağlamaya yönelik harcamalardır (Pınar, 2004: 38). Yani 
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günümüz ekonomilerinde kamu harcamaları sadece sınırlı sayıda 

kamusal mal için değil, kamu düzeni ve güvenliği, nüfus, çevre, imar 

ve iskân, sağlık, eğitim ve adalet gibi birçok toplumsal hizmetleri 

sağlama amacına hizmet eden ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik 

yaşam üzerinde önemli etki ve işlevlere sahip bir görünüm arz 

etmektedir (Allahverdi, vd. 2021: 32).  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde etkin bir harcama 

politikasının uygulanabilmesi, sağlam bir gelir veya vergi yapısının 

oluşturulmasına bağlıdır (Altıner ve Çalcalı, 2019: 407). Genelde kamu 

geliri ile kamu harcamalarının finansmanı için yetkili kişiler eliyle 

anayasal sınırlar içerisinde çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler 

ifade edilmektedir. Modern devlet anlayışı içerisinde kamu kesiminin 

egemenlik gücüne dayanarak tek taraflı ve karşılıksız olarak almış 

olduğu vergiler, kamu gelirleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. 

Devletin temel işlevlerini ve amaçlarını yerine getirebilmek için 

kullandığı finansal araçların başında vergiler gelmekte olup, istenilen 

miktar ve nitelikte kamusal mal ve hizmet sunumu vergi gelirlerinin 

yeterliliği ve sürekliliği ile doğrudan ilişkili bir konudur (Allahverdi ve 

Alagöz, 2019: 442). Ayrıca vergi gelirleri ile kamu harcamalarının 

finansmanı sağlanırken, uygulanan vergi politikaları ile mali olmayan 

amaçlara yönelik gerekli girişimlerde bulunulmaktadır (Aksoy ve 

Kahriman, 2022; 472). Türkiye’de 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Gelirlerinin yaklaşık %83.09’lık kısmının vergi gelirlerinden oluşması, 

vergi gelirlerinin önemini doğrulamakta ve vergi gelirleri dikkate 

alınmadan oluşturulacak bir harcama politikasının da başarılı ve 

sürdürülebilir olmasının mümkün olamayacağını ortaya koymaktadır 

(Zülfüoğlu ve Söylemez, 2020: 698).  

Kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin tespit 

edilmesi, özellikle bütçe açıklarının birçok ülkede önemli bir ekonomik 

sorun olarak görülmesi ve buna uygun politika geliştirme çabalarından 

dolayı önem kazandığı görülmektedir. Özellikle bu ilişkinin tespiti 

bilim insanları kadar politika yapanlar içinde önemlidir. Modern mali 

literatürde kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki ilişkinin 

açıklanmasına dönük dört temel hipotez bulunmaktadır (Günaydın, 

2004:165). Bu yaklaşımlardan ilkine göre kamu harcamalarındaki artış 

vergi yükünü artırırken, diğer yaklaşıma göre ise aksine artan vergi 
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yükü kamu harcamalarını artırmaktadır. Mali Senkronizasyon olarak 

ifade edilen başka bir yaklaşıma göre de kamu harcamaları ve vergi 

yükü arasındaki etkileşim karşılıklıdır. Son yaklaşımda ise kamu 

harcamaları ile vergi yükü arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 

yoktur şeklinde özetlenebilir. Kısaca literatürde kamu harcamaları ile 

kamu gelirleri arasındaki ilişki incelendiğinde aşağıdaki şekilde dört 

farklı hipotez geliştirildiği görülmektedir (Aysu ve Bakırtaş, 2018; 6). 

*Kurumsal Farklılık Hipotezi (Institutional seperation), 

*Vergi-Harcama Hipotezi (tax-spend hypothesis), 

* Harcama-Vergi Hipotezi (spend-tax hypothesis), 

*Mali Senkronizasyon Hipotezi (Fiscal synchronization). 

Kurumsal Farklılık hipotezi kamu gelirleri ve harcamalarına ilişkin 

kararların birbirinden farklı kurumlar tarafından belirlendiği, bu 

sebeple aralarında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olamayacağı 

temeline dayanmaktadır. Bu hipotez Baghestani ve McNown (1994) 

tarafından ABD’deki kamu harcamaları ve vergiler arasındaki 

nedensellik ilişkisine yönelik çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. 

Kısaca bu hipoteze göre gelir ve harcamalarla ilgili kararlar ayrı ayrı ve 

bağımsız olarak alınmakta ve bu sebeple aralarında herhangi bir ilişki 

bulunmadığı varsayılmaktadır (Karaş ve Selen, 2021; 48). Buna göre 

kamu harcamaları ve kamu gelirlerini belirleyen ana unsur ihtiyari 

(iradi) maliye politikaları veya kamusal karar alma mekanizmalarıdır 

(Yılancı, vd. 2020; 127). Sonuç olarak bütçe açıklarının azaltılması için 

harcamaların azaltılması ve/veya vergilerin artırılması uygun çözümler 

olarak görülebilir (Akçağlayan ve Kayıran; 2010; 135).  

Diğer bir hipotez ise Vergi-Harcama Hipotezidir. Bu hipotez kamu 

harcamalarındaki artışın, vergi veya kamu gelirlerindeki artıştan 

kaynaklandığı temeline dayanan ve ilk kez Friedman (1978) tarafından 

gündeme getirilen bir hipotezdir. Bu hipoteze göre vergi gelirlerinin 

artırılması hiçbir zaman bütçe açıklarını azalmasıyla 

sonuçlanmayacaktır. Aksine artan kamu harcamalarına yol açarak bütçe 

açıklarının halk tarafından makul kabul edilen en yüksek seviyelere 

ulaştıracaktır (Günaydın, 2004; 166). Vergi-Harcama Hipotezine göre 

ülkedeki kamusal harcama tutarını belirleyen asıl unsur ülkedeki 

toplam vergi miktarıdır. Bu hipoteze bütçe açıklarının aslından vergi 
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gelirlerini artırmaya yönelik politikalardan kaynaklanmakta, bu sebeple 

bütçe denkliği için harcama politikalarının sınırlandırılmasının yerine 

vergilerin sınırlandırılması gerektiğinin altı çizilmektedir (Aysu ve 

Bakırtaş, 2012; 121). Kısaca bütçe açıklarındaki asıl sorun daha az 

vergi tahsilinden değil, daha çok harcama yapmaktan kaynaklandığı 

vurgulanmaktadır.  

Kamu Harcamaları ile Vergi Gelirleri arasındaki ilişkinin varlığına 

yönelik bir diğer hipotez ise Harcama-Vergi Hipotezidir. Bu hipotez 

vergi-harcama hipotezinin aksine hükümetlerin öncelikli olarak 

harcama kararı aldıkları ve daha sonra bu harcamaların finansmanı için 

vergi ve gelir ayarlamaları yaptıkları temeline dayanır (Akçağlayan ve 

Kayıran; 2010; 134). Yani bu hipotezle vergilerin nedensel olarak 

harcamalara bağlı olduğu varsayılmaktadır. Söz konusu hipotezin 

temelleri Peacock ve Wiseman (1979)’ nın Sıçrama Tezi olarak 

literatüre giren analizlerine dayandırılmaktadır. Bu teze göre yangın, 

deprem, savaş gibi doğal affet veya ekonomik kriz gibi olağanüstü 

dönemler doğası gereği dah yüksek düzeyde kamu harcamasının 

gerektirir ve bu durum zorunlu olarak katlanılabilir vergileme düzeyini 

yukarıya çıkarır. Ancak kriz sonrasında harcamalar normale dönmesine 

rağmen, vergiler aynı düzeyde kalmaya devam eder (Günaydın, 2004; 

167). Kısaca bu varsayıma göre olağanüstü dönemlerdeki harcamalarda 

meydana gelen geçici artışlar, vergileri yüksek ve kalıcı hale getirir 

(Karaş ve Selen, 2021; 47). Çünkü mükellefler artık daha yüksek vergi 

yükünü benimsemiştir. Bu sebeple kamu harcamalarından vergi yönüne 

bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.     

Kamu harcamaları ile vergi gelirleri arasında yukarıda açıklanan 

hipotezlerin aksine karşılıklı ve çift yönlü bir nedensellik ilişkisi de 

olabilir. Bu tür nedensellik ilişkileri ise mali uyum veya mali 

senkronizasyon kavramı ile ifade edilmektedir. Bu hipotez kamu 

gelirleri ile kamu harcamalarına ilişkin kararların eş zamanlı alındığı ve 

bu sebeple harcama ve gelir politikaları arasında bir eşgüdüm olduğu 

temeline dayanır. Yani harcamalarla gelirler arasında karşılıklı uyum 

ve aralarında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi olduğu varsayılmaktadır.  

Ancak gelir ve harcama yetkisine sahip kurumların söz konusu 

eşgüdüm için aralarındaki koordinasyon büyük önem taşımaktadır 

(Aksu, vd. 2017; 314). Bu hipotez ilk olarak Musgrave (1966) ve 
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Meltzer ve Richard (1981) tarafından ileri sürülmüş ve kamu harcama 

ile gelirleri konusunda seçmenleler tarafından karar verilirken, kamusal 

mal ve hizmetlerin marjinal fayda ve marjinal maliyetinin 

karşılaştırılarak karar verildiği iddia edilmektedir. Ayrıca bu hipotezde 

tüm seçmenlerin kamu harcama ve vergilendirme düzeyine aynı 

zamanda kara verdiği ve sunulan kamusal mal ve hizmetlerin toplum 

tercihlerini yansıttığı varsayılmaktadır (Günaydın, 2004; 169). Kısaca 

bu hipotezin özünde kamu harcama ve gelire ilişkin kararların ortaklaşa 

alındığı bu sebeple aralarında eşgüdüm olduğu kabul edilmektedir. 

2. Türkiye’de Vergi ve Harcamalarının Gelişimi  

Kamu harcamaları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkinin ortaya 

konulması, özellikle bütçe açıkları ve faiz yükünün azaltılması 

konusunda uygulanan maliye politikası araçlarının etkinliğinin 

belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Özellikle Türkiye gibi kronik 

bütçe açıklarının çok önemli bir sorun olarak kabul edildiği ülkelerde, 

kıt kaynakların etkin kullanımı adına öncelikle vergilerin mi 

artırılacağı, yoksa harcamaların mı kısılacağının tespiti açısından 

önemlidir. Bu tespit seçmenlerin harcama ve vergi yüküne ilişkin 

politik kararları anlamasına katkı sağlayacağı gibi, bütçe açıklarının 

azaltılmasında uygulanacak politikalara yol gösterici olacaktır.    

Türkiye’deki kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin gelişimi 

incelendiğinde, genel olarak kamu gelirlerinin harcamaları 

karşılamakta yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Özellikle çok partili 

hayata geçişişi izleyen 1950 yılından sonraki dönemde sadece 1951, 

1952, 1958, 1959, 1961, 1962, 1960 ve 1970 yılı bütçelerinde gelirlerin 

harcamaları aştığı, diğer tüm yıllarda ise bütçe açığı oluştuğu ve bu 

açığın bir kural halini aldığı görülmektedir. Kamu gelirlerinin 

harcamaları karşılamakta yetersiz kalması ve artan bütçe açıkları borç 

ve faiz yükünde önemli artışlara yol açarak yapısal bir soruna 

dönüşmüştür. Bu süreçte IMF ve benzeri mali kuruluşlar tarafından 

yapısal sorunların çözümü için sıkı maliye politikaları, yani kamu 

harcamalarının kısılarak vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik 

politikalar önerilmiştir. Uygulanan istikrar programlarının da 

bütününde de harcamaların kısılması ya da sıkı maliye politikası 



 

YERELDEN GLOBAL’E SOSYO-EKONOMİK BAKIŞ 

90 

üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. 1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik 

istikrarsızlıkların temelinde de yine gelirlerin harcamaları karşılamakta 

yetersiz kalması sonucunda artan bütçe açıkları ve borç yükü olduğu 

söylenebilir. Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 

uygulanan istikrar programlarının en önemli kamu harcamalarının 

azaltmak ve başta vergi olmak üzerinde kamu gelirlerinin artırılması ve 

böylece mali disiplinin sağlanması üzerine inşa edilmiştir (Çevik ve 

Çıvak; 2020; 141). Benzer şekilde Şubat 2001 Ekonomik krizinde de 

aynı şekilde harcamalardan tasarruf edilerek, gelir artırıcı tedbirlerin 

alındığı dikkati çekmektedir.  2008 yılındaki küresel krizde de mali 

disiplini sağlamak adına kamu harcamalarının sınırlandırılarak, vergi 

reformu ve özelleştirme uygulamalarına ağırlık verildiği görülmektedir 

(Yılancı, vd. 2020; 123).  

Türkiye ekonomisinin sıklıkla karşılaştığı krizlerin sebeplerinden 

biriside şüphesiz bütçe açıkları ve artan faiz yüküdür. Tablo 1’de 

görüleceği üzere son yetmiş yıllık merkezi yönetim bütçesinde olduğu 

gibi, son yıllardaki kamu bütçesinde de kamu gelirleri kamu 

harcamalarını karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu dönemdeki açıklar 

üzerinde özellikle cari transferler faiz harcamalarının etkili olduğu 

görülmektedir. 2015 yılında faiz ödemeleri Merkezi Yönetim Bütçe 

Harcamalarının %10.46’sını oluştururken, 2021 yılında artarak %11.27 

seviyelerine çıkmıştır.  
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Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü. 

Kamu harcamaları ve kamu gelirlerine ilişkin göstergelerin 

dağılımı OECD ülkeleri açısından değerlendirildiğinde benzer bir seyir 

izlediği görülmektedir. Şekil 1’de 2020 yılı verileriyle, bazı OECD 

ülkelerine ait kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin GSYH 

içerisindeki payının yıllık gelişimi verilmiştir. Buna göre tüm ülkelerde 

kamu harcamalarının GSYH içerisindeki payı, kamu gelirlerindeki 

paydan daha yüksektir. Kamu harcamalarındaki bu artış son yirmi yılda 

artarak devam etmektedir. Özellikle son yıllardaki artıştan Covid 19 

salgını nedeniyle yapılan transfer harcamalarının etkili olduğu 

düşünülmektedir. Şekil 1’de görüleceği gibi 2020 yılında, GSYH’ ya 

oranla en düşük kamu harcamasına sahip ülkeler İtalya, Kore ve 

Letonya iken en yüksek kamu harcamasına sahip ülkeler ise Fransa, 

Yunanistan ve Belçika olmuştur. Kamu gelirleri incelendiğinde, kamu 

gelirlerinin GSYH içindeki payı en yüksek ülkeler Norveç, Danimarka 
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ve Fransa iken, en düşük kamu gelirine sahip ülkeler Amerika, İsrail ve 

Avusturya olmuştur. 

Şekil 1. OECD ülkelerinde 2020 yılında kamu harcamaları ve kamu 

gelirlerinin GSYH içindeki payı 

 

3. Literatür İncelemesi  

Kamu harcamaları ve kamu gelirleri politik karar alma sürecinde 

yer alan seçmenler veya politikacılar açısından olduğu kadar, sosyal 

bilimciler içinde önem arz eden mali değişkenlerdir. Bu sebeple kamu 

harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki ilişki çoğu araştırmanın 

dikkatini çekmiştir. Bu sebeple literatürde kamu harcamaları ile kamu 

gelirleri arasındaki ilişkinin varlığı ve yönüne ilişkin çok sayıda hipotez 

geliştirilmiştir. Bu hipotezlerin bir kısmında değişkenler arasında 

nedensellik ilişkisi tespit edilirken, bir kısmında ise herhangi bir ilişki 

tespit edilememiştir. Ancak analiz sonuçlarının değişkenler arasında 

ilişki olduğu yönünde yoğunlaştığı görülmektedir. 

M. Friedman (1978) tarafından yapılan ve vergi gelirlerinden kamu 

harcamaları yönüne doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu savunulan 

çalışma, alandaki öncü çalışmalardan birisi olarak kabul edilebilir. 

Buna göre bir ülkedeki kamu harcamalarının düzeyini vergi miktarı 

belirlemektedir. Yani vergilerdeki artış hükümetlere daha fazla 

harcama imkânı sunarak harcamaların artmasına ve sonuçta bütçe 

açıklarına yol açmaktadır. Hondroyiannis ve Papapetrou (1996) ise 
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Yunanistan için yapılan 1957-1993 dönemine ait Granger Nedensellik 

analizinde, kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasında uzun dönemli 

bir ilişki olduğunu ve ilişkinin yönünün ise harcamalardan gelirlere 

doğru olduğu belirtilmiştir. Mithani ve Khoon (1999) ise Malezya 

ekonomisi için yaptıkları analizde artan kamu harcamalarının yüksek 

vergi tahsilatı ile sonuçlandığını yani kısa dönemde harcama-vergi 

hipotezini geçerli olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Chang ve Ho 

(2002) tarafından Çin ekonomisi için yapılan analizde ise yıllık zaman 

serileri kullanılmıştır. 1977-1999 dönemine ait analizin sonucunda mali 

uyum hipotezini destekleyen yani harcamalar ile gelirler arasında çift 

yönlü ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Yunanistan ekonomisi için 

benzer bir çalışmada Katrakilidis (1997) tarafından yapılmış ve 1974-

1991 dönemini kapsayan çalışmada, çift yönlü ve mali uyum hipotezini 

destekleyen bir sonuç elde edilmiştir. Chang ve Chiang (2009) ise 15 

OECD ülkesinde kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki ilişki 

için panel nedensellik analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda mali uyum 

hipotezini destekler nitelikte bulgular elde etmiştir.    

Literatürede benzer çalışmaları çoğaltmak mümkündür. Narayan 

(2005) dokuz Asya ülkesindeki kamu gelirleri ve harcamalarındaki 

nedensellik ilişkisi incelenmiş ve üç ülkenin değişkenlerinin 

eşbütünleşik olduğu belirlenmiştir. Analizde Endonezya, Singapur, Sri 

Lanka için kısa dönemde, Nepal için hem kısa hem de uzun dönemde 

kamu gelirlerinden kamu harcamalarına; Endonezya ve Sri Lanka’da 

ise sadece uzun dönemde harcamalardan vergi yönüne nedensellik 

ilişkisi olduğu, modele dahil olan diğer ülkelerde ise herhangi bir ilişki 

olmadığı sonucu elde edilmiştir. Narayan ve Narayan (2006) tarafından 

12 gelişmekte olan ülke için kamu gelirleri ve kamu harcamalarının 

bütçe açıkları üzerindeki etkileri Toda ve Yamamoto yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Modele dahil olan Haiti’de çift yönlü ilişki tespit edilirken, 

Peru, Güney Afrika, Guatemala, Uruguay ve Ekvador için bir ilişki 

olmadığı tespit edilmiştir. Taha ve Loganathan (2008) ise benzer 

şekilde 1970-2006 dönemine ait VAR modellerinde vergi gelirleri ile 

devlet harcamaları arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik 

ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Saunoris and Payne (2010) İngiltere için 1950-2009 dönemine ait 

analiz sonuçlarında kamu harcamalarından kamu gelirlerine doğru bir 
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ilişki olduğu ifade edilmiştir. Owoye ve Onafowora (2011) ise 11 AB 

üyesi ve 11 AB üyesi olmayan 22 OECD ülkesi için yapılan analizde, 

sonuçların kısa ve uzun dönemde farklılık gösterdiği belirtilmiştir. AB 

üyesi olmayan ülkelerde uzun vadede mali uyum hipotezini destekleyen 

bir bulguya ulaşılmazken, sadece beş ülkede kısa dönemde mali uyum 

hipotezini destekler sonuç elde edilmiştir.  Doh-Nani, ve Awunyo-

Vitor, (2012) Gana için 1960-2007 dönemine ait Granger nedensellik 

testinde ise çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilirken, Audu (2020) 

Nijerya’nın 2009-2019 dönemine ait analizinde bir ilişki olmadığı 

yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Hoover ve Sheffrin (1992) yapmış 

oldukları ekonomik analizde ise yapısal değişikliklerin harcama vergi 

gelirlerinin arasındaki ilişkinin yönü üzerinde etkili olduğu, 1960’ların 

ortalarından önce vergilerin harcamalara neden olduğu, 1960’lardan 

sonra ise aralarında ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Irandoust 

(2018)’deki çalışmasında İsveç için 1722-2011 gibi çok uzun bir 

dönemde kamu gelirleri ve harcamaları arasındaki nedensellik 

incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında değişkenler arasında çift 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğu, yani mali senkronizasyon hipotezine 

uygun sonuçlar elde edilmiştir. Garcia (2012) ise İspanya’daki 15 özerk 

bölge ekonomisine ilişkin veriler kullanılarak gelir ve harcama ilişkisi 

analiz edilmiştir. Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik yönteminin 

kullanıldığı modelde, serilerin bütünleşik olduğu ve kamu gelirlerinden 

harcamalar yönüne doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir.  

Türkiye için yapılan analizlerde de literatürde belirtilen hipotezlere 

uygun sonuçlar elde edilmiştir. Darrat (1998) Türkiye’nin 1964-1997 

dönemi verileriyle yapılan Engle-Granger nedensellik analizinde, 

seriler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğu, kısa 

dönemde ise kamu gelirlerinden harcamalar yönüne doğru bir ilişki 

olduğu sonucu elde edilmiştir. Akçağlayan ve Kayıran (2010) ise 1987-

2005 dönemine ait analizde kamu harcamaları ile gelirleri arasında uzun 

dönem eşbütünleşme ilişkisi olduğu, nedensellik analizinde ise 

değişkenler arasında bir nedensellik olmadığı belirlenmiştir. Arısoy ve 

Ünlükaptan 1950-2009 dönemini kapsayan zaman serisi analizinde 

harcamalar ile gelirler arasında nedensellik ilişkisi olmadığı sonucu 

elde edilmiştir. Dökmen (2012) ise 1994-2007 dönemini kapsayan 

analizde kamu harcamaları ile vergiler arasında uzun dönemli bir ilişki 
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olduğu, kısa dönemde ise vergi gelirlerinden harcamalar yönünde tek 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yamak ve 

Abdioğlu (2012) ise 1995-2003 dönemine ait analizde kamu 

harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki ilişki hem toplam hem de alt 

parametreler açısından incelenmiştir. Yapılan Granger nedensellik testi 

sonucunda harcama-vergi hipotezinin hem toplam hem de alt kalemler 

için geçerli olduğu belirtilmiştir.  

Akça ve Bilgi (2013)’de 1924-2009 gibi uzun bir dönem Türkiye 

için yaptıkları analizlerinde vergiler ve kamu harcamaları arasında uzun 

dönemli ve vergi gelirlerinden kamu harcamaları yönüne tek yönlü, 

yani vergi-harcama hipotezine uygun sonuçlar elde etmişlerdir.   

Akbulut ve Yereli (2016) da benzer şekilde Türkiye için yapmış 

oldukları ampirik analizin sonucunda kamu harcamalarından kamu 

gelirlerine doğru ve Barro’nın hipotezini destekler nitelikte sonuçlar 

elde etmişlerdir. Aysu ve Bakırtaş (2018)’de yine yapmış oldukları 

analizde kamu harcamalarından vergi gelirlerine doğru bir nedensellik 

ilişkisi ifade edilmiştir. Yani kamu harcamalarındaki artış ya da 

azaltılmasına yönelik kararlar aynı şekilde vergi gelirlerinde de artış ya 

da azalışa ilişkin bir karar almaya neden olmaktadır. Sonuç olarak 

ulusal ve uluslararası literatürde kamu harcamaları ve kamu gelirleri 

arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü konusunda tam bir konsensüs 

oluşmadığı ve dört farklı hipotezi de destekler nitelikte bulgulara 

ulaşıldığı görülmektedir. Söz konusu hipotezlerden hangisinin geçerli 

olacağı konusu ise ülkedeki mali yapı, seçmenlerin gelir ve kaynak 

dağılımına ilişkin tercihleri ve vergi ödeme isteklerindeki farklılıklara 

göre değişmektedir (Von Furstenberg, vd. 986: 179). 

4. Ampirik Analiz 

4.1. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada, 2010 Mart – 2022 Eylül dönemini kapsayan aylık kamu 

harcaması (KH) ve vergi geliri (VG) (yıllık % artış) verileri ele alınarak 

zaman serisi analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, ilgili dönemde, 

Türkiye’de kamu harcaması ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin 

araştırılması yanı sıra dünyanın pek çok ülkesini olumsuz etkileyen 
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Covid-19 pandemisinin bu iki değişken üzerindeki etkilerinin birim kök 

testleri ve nedensellik analizi çerçevesinde incelenmesi hedeflenmiştir. 

Söz konusu veriler Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün resmi internet 

sitesinden derlenmiştir. 

Kamu harcaması serisi mevsimsellikten arındırılarak analize dahil 

edilirken, vergi geliri serisi ise mevsimsel bileşen içermediğinden 

düzey değerleri ile analize dahil edilmiştir. Mevsimsellikten arındırma 

yöntemi olarak Tramo/Seats yöntemi kullanılmıştır. Serilere ilişkin 

zaman yolu grafikleri elde edilip incelendikten sonra serilerin durağan 

olup olmadıklarının tespiti için hem sabitli hem sabitli ve trendli 

modeller dikkate alınarak ADF (The Augmented Dickey-Fuller-

Arttırılmış Dickey-Fuller) ve KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-

Shin Test) birim kök testleri yapılmıştır. Klasik birim kök testlerinin 

yanı sıra, 2019 yılı Aralık ayından itibaren tüm dünyada hızla yayılan 

ve etkileri günümüze kadar süren Covid-19 pandemisinin pek çok ülke 

ekonomisini etkisi altına alması nedeniyle, kamu harcamaları ve vergi 

gelirleri açısından bir değerlendirmede bulunabilmek için yapısal 

kırılmalı birim kök testlerinden Zivot ve Andrews (ZA) (1992) testiyle 

incelenerek yorumlanmıştır. Kırılma zamanının bilinmemesi nedeniyle 

ADF tipi bir test olan ZA (1992) tek kırılmalı birim kök testi 

uygulanmıştır. Birim kök analizi sonucunda, her iki serinin de I(1) 

olduğu belirlenmiş ve daha sonra Engle-Granger eşbütünleşme testi ve 

Granger nedensellik testleri yapılarak yorumlanmıştır. 

Zaman serisi analizlerinde, analizin ilk aşaması serilerin birim kök 

(unit root) içerip içermediğinin kontrol edilmesidir. Bir serinin birim 

kök içermesi serinin durağan dışı olduğu anlamına gelmektedir. Birim 

kök testi ekonometrik analizlerde bir ön test olarak düşünülebilir çünkü 

serilerin durağan olup olmamasına göre uygulanacak analiz türü de 

değişmektedir (Mert ve Çağlar, 2019:97).  

A. Arttırılmış Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi  

Rassal yürüyüş (random walk) sürecinin birinci farkına dayanan 

Standart Dickey Fuller (1979) (DF) testi AR (1) sürecine 

dayanmaktadır. ADF testi ise AR(p) sürecinden yararlanarak 

geliştirilmiştir. ADF testi için üç farklı model ele alınabilir (Mert ve 

Çağlar, 2019:100):  



KAMU HARCAMALARI İLE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ 

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

97 

 

Burada, 𝑦𝑡; gözlemlenmiş seriyi, 𝛽𝑡 deterministik trendi, 휀𝑡  

durağan hata terimini göstermektedir.  

ADF testinde sınanacak hipotezler aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

𝐻0: 𝛿 = 0      (birim kök vardır, seri durağan dışıdır.) 

𝐻1: 𝛿 < 0       (birim kök yoktur, seri durağandır.) 

Hipotez testi sonucunda hesaplanan t istatistiği, MacKinnon 

(1991,1996) tarafından simülasyonlar ile üretilen kritik değerlerden 

küçük olduğunda yokluk hipotezi reddedilir ve serinin “birim kök 

içermediği” bir başka değişle “durağan” olduğu sonucuna varılır. 

B. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS, 1992) Testi 

KPSS (1992) testinde ise, tüm diğer birim kök testlerinden farklı 

olarak, serinin durağan olmadığı alternatif hipotezine karşılık serinin 

durağan olduğunu ifade eden yokluk hipotezi oluşturulmakta ve 

Lagrange Multiplier (LM) istatistiği elde edilmektedir. KPSS test 

istatistiği, (2) nolu eşitlikle verilen doğrusal regresyon denkleminin 

kalıntılarına dayanmaktadır: 

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡
′𝛿 + 𝑢𝑡              (2) 

Bu denklemde, xt, sabit terimi veya sabit terim ve trendi içeren 

deterministik bileşeni gösterir. Bu denklemin tahmininden elde edilen 

artıklar LM test istatistiğinin hesaplanmasında kullanılır: 

𝐿𝑀 = 𝑇−2 ∑ 𝑆𝑡
2𝑇

𝑡=1 /𝑓0                                                                               (3) 

(3) nolu eşitlikte, T gözlem sayısını, 𝑆𝑡 birikimli artık fonksiyonu, 

𝑓0 ise ise sıfır frekansta artık spektrumu tahmincisini göstermektedir. 

KPSS testi uygulanırken, Bartlett Kernel fonksiyonu ya da Kuadratik 

Spektral Kernel fonksiyonu kullanılmaktadır (Çağlayan ve Saçaklı, 

2006). KPSS testinde hipotezler aşağıdaki gibidir: 

𝐻0: 𝑆𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎ğ𝑎𝑛𝑑𝚤𝑟 

𝐻1: 𝑆𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎ğ𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑑𝑖𝑟 
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Hesaplanan LM istatistiği kritik değerden küçük olduğunda, 

yokluk hipotezi reddedilemeyecektir ve serinin “durağan” olduğu 

sonucuna ulaşılacaktır. 

C. Zivot ve Andrews (1992) Yapısal Kırılmalı Birim Kök 

Testi 

Zaman serilerinin ekonomik krizler, salgın dönemleri, doğal afetler 

gibi anlık şoklarda ortalaması, trendi veya hem ortalaması hem trendi 

değişiklikler gösterebilir. Böyle durumlarda da klasik birim kök testleri 

ile serinin durağanlığının test edilmesi doğru sonuçlar vermeyecektir. 

Yapısal kırılmaya sahip seriler durağan olsalar dahi klasik birim kök 

testleri sonucunda durağan dışı bulunabilirler.  

Kırılma zamanının başlangıçta bilinmediği durumlarda uygulanan 

Zivot ve Andrews (ZA) birim kök testi, ADF tipi test stratejisine sahip 

bir testtir ve kırılma zamanının içsel varsayıldığı model tahminine 

dayanmaktadır (Mert ve Çağlar, 2019). Bu testte, en küçük t istatistiğine 

sahip gözlemin elde edildiği zaman kırılma zamanı olarak 

belirlenmektedir. ZA testinde, (4), (5) ve (6) eşitliklerinde verilen 

modeller dikkate alınarak birim kök testi uygulanmaktadır (Zivot ve 

Andrews, 1992):  

 

Modellerde yer alan, 𝐷𝑈𝑡(𝜆) ve 𝐷𝑇𝑡(𝜆) sırasıyla, düzeyde ve 

trendde kırılmayı ifade eden kukla değişkenlerdir ve aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir: 

 

Burada, t =1,2,...,T zamanı, 𝑇𝜆  kırılma tarihini, 𝜆 kırılma noktasını 

ifade etmektedir. 

Model A düzeyde tek kırılmalı, Model B trendde tek kırılmalı ve 

Model C ise hem düzeyde hem trendde tek kırılmalı modeldir. Bu 

modeller için yokluk hipotezi ve alternatif hipotez aşağıdaki gibidir 

(Akın ve Güneş, 2018): 
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𝐻0: 𝑆𝑒𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑘ö𝑘 𝑖ç𝑒𝑟𝑖𝑟. 

𝐻1: 𝑆𝑒𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑠𝑎𝑙 𝑘𝚤𝑟𝚤𝑙𝑚𝑎 𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎ğ𝑎𝑛𝑑𝚤𝑟. 

Her üç modelde de 𝛼 = 0 olması yokluk hipotezinin 

reddedilemeyeceğini ifade eder, bu durumda da serinin “birim kök 

içerdiği” yorumu yapılır. 

4.2. Bulgular 

Kamu harcaması ve vergi geliri serilerine ilişkin zaman yolu 

grafikleri çizilerek Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 3’de ise vergi geliri 

serisi ve mevsimsellikten arındırılmış kamu harcaması serisinin birlikte 

zaman yolu grafiği verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde, kamu harcaması 

serisinin mevsimsel hareketler içerdiği ve her iki serinin de gözlem 

değerlerinin yıllar içerisinde artış eğiliminde olduğu dolayısıyla 

serilerin durağan olmadığı görülebilmektedir. Şekil 3’ten ise analize 

dahil edilen hali ile serilerin birlikte hareketi ve trend eğilimi açıkça 

görülmektedir. 

Şekil 2. Kamu harcaması ve vergi geliri serilerinin zaman yolu 

grafiği 
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Şekil 3. Kamu harcaması ve vergi geliri serilerinin zaman yolu 

grafiği 

-40

0

40

80

120

160

200

240

3/2010 1/2012 1/2014 1/2016 1/2018 1/2020 1/2022

Mevsimsel düzeltilmiş kamu harcaması (yıllık artış %)

Vergi geliri (yıllık artış %)  

Tablo 2’de her iki seriye ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

sunulmuştur. Veri setinde 151 gözlem değeri vardır. Kamu harcaması 

serisinin ortalaması 21,35 standart sapması 25,24 iken, vergi 

gelirlerinin ortalaması 23,01 ve standart sapması 26,95’tir. 

Tablo 2. Serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

Seri 

 

Gözle

m 

sayısı 

Ortalama Medyan En büyük En küçük Std. sapma 

KH 151 21,35 17,13 186,03 -14,26  25,24 

VG 151  23,01 17,24 213,95 -10,69  26,95 

Tablo 3’te ADF ve KPSS birim kök sonuçları verilmiştir. Kamu 

harcamaları (KH) serisi için, ADF testinde yokluk hipotezi “KH birim 

kök içerir” şeklinde kurulmuştur. KH serisi için, Tablo 2’de yer alan 

ADF birim kök testi sonuçları incelendiğinde, düzey değerlerde sabitli 

model için test istatistiği değeri 𝑡𝛿 = 3,649 olarak elde edilmiştir. Bu 

değer 0,01 yanılma düzeyinde kritik değerden büyük olduğundan 

yokluk hipotezi reddedilememektedir, KH serisinin birim kök içerdiği 

yani durağan dışı bir seri olduğu söylenebilir. Yine düzey değerlerde 

sabitli ve trendli model için test istatistiği 𝑡𝛿 = 2,538 olarak elde 

edilmiştir. Bu değer 0,01 yanılma düzeyinde kritik değerden büyük 
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olduğundan yokluk hipotezi reddedilememektedir, KH serisinin sabitli 

ve trendli model için de durağan dışı bir seri olduğu söylenebilir. KH 

serisinin birinci farkı alınarak sabitli model için ADF testi tekrar 

yapıldığında test istatistiği 𝑡𝛿 = −10,936 olarak elde edilmiştir. Test 

istatistiği kritik değerden küçük olduğundan yokluk hipotezi 

reddedilmekte ve KH serisinin birinci farkının durağan bir seri olduğu 

söylenebilir. Benzer şekilde KH serisinin birinci farkının sabitli ve 

trendli model için de durağan olduğu söylenebilir. 

Vergi gelirleri (VG) serisi için, ADF testinde yokluk hipotezi “VG 

birim kök içerir” şeklinde kurulmuştur. ADF birim kök testi sonuçları 

incelendiğinde, düzey değerlerde sabitli model için test istatistiği değeri 

𝑡𝛿 = −1,850 olarak elde edilmiştir. Bu değer 0,01 yanılma düzeyinde 

kritik değerden büyük olduğundan yokluk hipotezi 

reddedilememektedir, VG serisinin durağan dışı bir seri olduğu 

söylenebilir. VG serisinin düzey değerleri için sabitli ve trendli 

modelde test istatistiği 𝑡𝛿 = −3,635 olarak elde edilmiştir ve bu değer 

de 0,01 yanılma düzeyinde kritik değerden büyük olduğundan yokluk 

hipotezi reddedilememektedir; buna göre VG serisinin durağan dışı 

olduğu söylenebilir. VG serisinin birinci farkı alınarak ADF testi 

yapıldığında hem sabitli model için hem sabitli ve trendli model için 

hesaplanan test istatistikleri kritik değerden küçük olduğundan yokluk 

hipotezi reddedilmekte ve VG serisinin birinci farkı alındığında 

durağan olduğu söylenebilir. 

Kamu harcamaları ve vergi gelirlerinin düzey değerlerinde hem 

sabitli model hem de sabitli ve trendli model için ADF birim kök testi 

sonuçları incelendiğinde, her iki serinin de birim kök içerdiği bir başka 

ifadeyle durağan dışı olduğu sonucuna varılmıştır. KH ve VG 

serilerinin birinci farkları alınarak elde edilen serilere ADF birim kök 

testi uygulandığında serilerin durağan hale geldiği belirlenmiştir 

(p<0,01). 

KPSS testinde KH serisi için yokluk hipotezi “KH serisi 

durağandır”, VG serisi için de yokluk hipotezi “VG serisi durağandır” 

şeklinde kurulur. Düzey değerlerinde KH serisi için hesaplanan test 

istatistiği LM=0,764 0,05 yanılma düzeyinde kritik değer olan 

0,463’ten büyük olduğundan yokluk hipotezi reddedilmiştir ve KH 
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serisinin sabitli model için durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yine düzey değerlerinde KH serisi için sabitli ve trendli model ele 

alındığında benzer şekilde yorumlanabilir. Burada da test istatistiği 

LM=0,193 olarak hesaplanmış ve bu değer 0,05 yanılma düzeyinde 

kritik değer olan 0,146’dan büyük olduğundan yokluk hipotezi 

reddedilerek KH serisinin durağan olmadığına karar verilmiştir. KH 

serisinin birinci fark serisi için ise, sabitli modelde LM=0,338<0,463 

olduğundan yokluk hipotezi reddedilememiş ve KH serisi durağandır 

yorumu yapılmıştır ancak sabitli ve trendli modelde KH serisi için 

yokluk hipotezi reddedilerek serinin durağan olmadığına karar 

verilmiştir. KPSS testine göre, VG serisi için düzey değerlerinde sabitli 

modelde ve sabitli ve trendli modelde hesaplanan LM istatistikleri 0,05 

yanılma düzeyinde kritik değerden büyük olduğundan yokluk hipotezi 

reddedilmiştir. Böylece, VG serisinin düzey değerlerinde durağan 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. VG serisinin birinci farkı alınarak hem 

sabitli model hem de sabitli ve trendli model için KPSS testi 

yapıldığında elde edilen LM test istatistiklerinin 0,05 düzeyinde kritik 

değerden küçük olduğu görülmektedir. Bu durumda da yokluk hipotezi 

reddedilememiş ve VG serisinin birinci farklarında durağan hale geldiği 

belirlenmiştir. Özetle, düzey değerlerinde durağan olmayan KH ve VG 

serilerinin birinci farkları alınarak elde edilen serilere KPSS birim kök 

testi uygulandığında KH serisinin sabitli ve trendli modeli hariç 

serilerin durağan hale geldiği belirlenmiştir (p<0,05). 
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Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları 

 Sabitli Model Sabitli ve Trendli 

Model 

Test Seri Test 

istatistiği 

Kritik 

değer* 

Test 

istatistiği 

Kritik 

değer* 

ADF KH 3,649 

(1,000) 

-2,881 2,538 

(1,000 

-3,441 

 ΔKH -10,936**  

(0,000) 

-2,881 -9,377** 

(0,000) 

-3,441 

 VG -1,850 

(0,3550) 

-2,881 -3,635 

(0,03) 

-3,441 

 ΔVG -13,702** 

(0,000) 

-2,881 -13,744** 

(0,000) 

-3,441 

KPSS KH 0,764 0,463*** 0,193 0, 146*** 

 ΔKH 0,338 0,463 0,500 0, 146*** 

 VG 0,585         ,463*** 0,252 0, 146*** 

 ΔVG 0,259 0,463 0,079              0, 

216 

Not: Δ ifadesi birinci farkları göstermektedir. Test istatistikleri için hesaplanan p-

değerleri parantez içerisinde ve italik olarak gösterilmiştir.  

*: 0,05 yanılma düzeyi için kritik değerler verilmiştir 

**: Birim kök hipotezi reddedilmektedir. 

***: Durağanlık hipotezi reddedilmektedir. 

Tablo 4’de ZA yapısal kırılmalı birim kök testi sonuçları 

sunulmuştur. Tablo 4’de, her iki seri için yokluk hipotezi Model A için 

“H0: Seri düzeyde yapısal kırılmalı birim kök içerir” şeklinde 

kurulmuştur.  Model C için yokluk hipotezi ise “H0: Seri hem düzeyde 

hem trendde yapısal kırılmalı birim kök içerir” şeklinde kurulmuştur. 

Tablo 4’den görülebileceği gibi Model A için KH ve VG serileri için 

hesaplanan test istatistikleri %5 için kritik değer olan (-4,93) 

değerinden mutlak değerce küçük olduğundan her iki serinin de 

düzeyde yapısal kırılmalı birim kök içerdiği ve durağan olmayan bir 

yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Model C için KH serisinin hem 

düzeyde hem trendde yapısal kırılmalı birim kök içerdiği yani durağan 

dışı özellikte olduğu tespit edilmiştir. VG serisi için ise, Model C (hem 

düzeyde hem trendde kırılma) dikkate alındığında test istatistiği kritik 

değerden mutlak değerce büyük olduğundan VG serisinin yapısal 

kırılmalı durağan olduğu ifade edilebilir. VG serisi için Model C 

dikkate alındığında anlamlı bir yapısal kırılma içerdiği ve kırılma 
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tarihinin 2020 Mart ayı olduğu belirlenmiştir. Söz konusu tarih 

Türkiye’de ilk Covid 19 vakalarının görüldüğü tarih olması bakımından 

önemlidir. Yani Covid-19 Pandemisinin söz konusu tarihteki yapısal 

kırılma üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.    

Tablo 4. ZA Birim kök testi (Model A ve Model C) sonuçları 

  Model A Model C 

KH Test istatistiği -1,676 -4,669 

 Kırılma tarihi 2015M06 2020M12 

VG Test istatistiği -4,326 -6,106 

 Kırılma tarihi 2020M06 2020M03 

 Kritik değer (%5) -4,93 -5,08 

Birim kök testlerinin bulgularına göre, her iki seri düzeyde durağan 

olmayan bir yapıda iken birinci farklarında durağan hale gelmiştir. 

Seriler birinci dereceden entegre I(1) olduğundan eşbütünleşme 

ilişkisinin test edilmesi aşamasında, seriler aynı dereceden bütünleşik 

olduğu için Engle-Granger (EG) (1987) eşbütünleşme testi tercih 

edilmiştir. Tablo 5’te EG testi bulgularına yer verilmiştir.  

KH serisi için, tau=-5,222 (p<0,01) ve z=-74,959 (p<0,01) ve VG 

serisi için, tau=-5,795 (p<0,01) ve z=-68,017 (p<0,01) olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlardan “seriler eşbütünleşik değildir” şeklinde 

kurulan yokluk hipotezinin reddedildiği görülmüştür. Böylece, bağımlı 

değişken olarak kamu harcamaları da alınsa, vergi gelirleri de alınsa her 

iki durumda da aralarında eşbütünleşme ilişkisi bulunduğu bir başka 

ifadeyle serilerin uzun dönem denge ilişkisine sahip oldukları 

söylenebilir. 

Tablo 5. Engle-Granger Eşbütünleşme Testi sonuçları 

Bağımlı değişken tau-istatistik p z- istatistik p 

KH -5.222*  0.0001 -74.959*  0.0000 

VG -5.795*  0.0000 -68.017*  0.0000 

*0,01 yanılma düzeyinde anlamlı 

Seriler arasındaki kısa dönem ilişkisini incelemek için Granger 

nedensellik testi yapılmıştır ve test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

“Vergi gelirleri kamu harcamalarının Granger nedeni değildir” şeklinde 

kurulan yokluk hipotezi reddedilmektedir (F=3,78; p<0,01). Bu 

durumda vergi gelirleri kamu harcamalarının kısa dönem nedenidir 
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yorumu yapılabilir. Benzer biçimde “Kamu harcamaları, vergi 

gelirlerinin Granger nedeni değildir” olarak kurulan yokluk hipotezi de 

reddedilmektedir (F=4,69; p<0,01), kamu harcamaları vergi gelirlerinin 

kısa dönem nedenidir. Dolayısıyla, Granger nedensellik testi sonucunda 

seriler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir (p<0,01).  

Tablo 6. Granger Nedensellik Testi 

Yokluk Hipotezi n F-istatistiği p  

ΔVG, ΔKH’nin Granger nedeni değildir.  138 3.78* 0,000 

ΔKH, ΔVG’nin Granger nedeni değildir.   4.69* 0,000 

*0,01 yanılma düzeyinde anlamlı, gecikme uzunluğu=12. 

Sonuç 

Bütçe açıklarının kronik hale dönüşmesi, makroekonomik 

değişkenler üzerindeki etkileri ve kamu finansmanı sorununu ortaya 

çıkarması bakımından önemli bir mali sorun kabul edilmektedir. Bu 

sorun kaynakların kıtlığı dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkeler açısından daha ayrı bir önem arz etmektedir. Söz konusu 

sorunun giderilmesi için ya kamu gelirlerinin artırılması veya kamu 

harcamalarının kısılması gibi iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Söz 

konusu yaklaşımlardan hangisinin öncelikli uygulanması gerektiği 

konusu, özellikle 21. yüzyılının ikinci yarısından itibaren siyasiler 

kadar sosyal bilimcilerinde dikkatini çekmiştir. Bu kapsamda 

uygulanacak politikalarda vergi politikalarına mı yoksa harcama 

politikalarına mı öncelik verilmesi gerektiği konusunda çeşitli 

ülkelerde farklı ampirik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların 

sonucunda bazı ülkelerde vergi ile harcama arasında tek yönlü ilişki 

tespit edilirken bazı ülkelerde ise çift yönlü ilişki olduğu yönünde bazı 

ülkeler de ise aralarında herhangi bir ilişki olmadığı yönünde sonuçlar 

elde edilmiştir. Farklı sonuçlar elde edilmesinde her ülkenin iktisadi ve 

mali yapısındaki farklılıklar kadar, analizde kullanılan yöntem, 

kullanılan değişkenler ve kullanılan dönemdeki farklılıklardan ileri 

geldiği görülmektedir. Türkiye’de de 1950’li yıllardan günümüze 

kadarki süreçte birkaç istisna yıl dışında bütçenin genel olarak açık 

verdiği, bu sebeple farklı dönemlerde mali disiplini sağlamaya yönelik 

istikrar programları uygulandığı görülmektedir. 
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Türkiye içinde bütçe açıkları ve artan faiz yükü yıllardan beri 

süregelen mali sorunlardan birisidir. Bu sebeple bu çalışmada 

Türkiye’de kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki nedensellik 

ilişkisi analiz edilmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün elde edilen 

aylık vergi ve harcama değişkenlerinin kullanıldığı analizde öncelikle 

serilerin durağanlıkları test edilmiş ve yapılan eşbütünleşme testi 

sonucunda serilerin eşbütünleşik oldukları ve uzun dönemde birlikte 

hareket ettikleri gözlenmiştir. Seriler arasındaki kısa dönem ilişkisini 

incelemek için yapılan Granger nedensellik testi sonuçlarında ise, 

seriler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular Mali Uyum 

(Senkronizasyon) Hipotezini destekler yönündedir. Buna göre bütçe 

açıklarının minimize edilmesi için harcamaların disipline edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca verginin tabana yayılması, kayıt dışı 

ekonominin kontrol altına alınması, tahsilat oranlarının yükseltilmesi, 

vergi muafiyeti ve istisnalarının yeniden gözden geçirilmesi gibi vergi 

gelirlerinin artırılmasına yönelik vergi politikaları da aynı zamanda 

uygulanmalıdır.   
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BÖLÜM 5 

ENFLASYON, İŞSİZLİK VE EKONOMİK 

BÜYÜME; OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL 

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ1 

Şahin BULUT2 

Giriş 

2020 yılı Covid-19 pandemisiyle başlayan süreçte yaşanan tedarik 

zincirinin bozulmasıyla dünya ekonomisindeki dönüşüm ve ardından 

2022 Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla patlak veren ve 

dünya savaşına dönüşmesinden endişe duyulan bir savaşın dünya 

ekonomisine olan negatif etkileri görülmektedir. Tüm bu süreç, 

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz 

akışını keserek karşılık vermesi dünyada enerjinin önemini artıran 

gelişmelerdir. Pandemiyle birlikte başlayan süreçteki başta gıda 

fiyatları ve emtia fiyatları olmak üzere dünya genelindeki birçok ürünün 

fiyatlarındaki artış, 2022 yılı başlarında başlayan süreçle birlikte 

üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha da belirginleşerek dünya genelinde 

gelişmiş ülkelerin uzun süredir yaşamadıkları hatta unuttukları 

enflasyon, gündemin önemli bir kısmını işgal etmiştir. Dünya genelinde 

fiyatlardaki artışla birlikte ekonomik büyüme oranlarındaki 

yavaşlamalar ve resesyon senaryoları ile birlikte işsizlik oranlarındaki 

değişimler ise ayrıca dikkat çekmektedir.  

 
1 Bu çalışma Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinde (ISRC-17/18 Kasım 

2022) özet olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.   
2 Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, sbulut@adu.edu.tr, ORCID: 0000-

0002-3462-6381. 

mailto:sbulut@adu.edu.tr
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1. Kavramsal Çerçeve 

Küresel ekonomi 2008 kriziyle başlayan 2020 yılı Covid-19 

salgınıyla pek çok şeyin değiştiği ve son olarak Rusya-Ukrayna 

savaşıyla neredeyse 3. Dünya savaşının dillendirildiği bir konuma 

gelmiştir. Bu durum dünya genelinde pek çok şeyin değişmeye veya 

değiştirilmeye başladığı bir dönem olarak görülmektedir. Ülke 

ekonomileri yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmış ve pek çok ülke 

faiz artırımına gitmiştir. Bu konuda daha hızlı veya yavaş hareket eden 

ülkeler bulunmaktadır. Türkiye ise heteredoks yaklaşımlarla geleneksel 

eylemlerin aksine bir eylem planını tercih ederek faiz indirimi sürecine 

girmiştir. 2022 yılı biterken enflasyonda ılımlı düşüşler olsa da 

ülkelerin bu eylemlerinin olumlu bir sonucunun net şekilde ortaya 

çıkmadığı bilinmektedir.  

2020 yılındaki küresel salgınla birlikte gıda en başta olmak üzere 

enerji arz ve güvenliği en ciddi konular haline gelmiş ve her ülke hem 

tarım politikalarını hem de enerji politikalarını yeniden değerlendirmek 

durumunda kalmıştır. Son olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ise bu 

konuların ne kadar ciddi ve önemli olduğunu bir kez daha ortaya 

koymuştur. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali AB ülkelerini 2022 kışını 

neredeyse doğalgazsız geçirmek durumuyla karşı karşıya getirmiştir. 

Bu savaş en başta Avrupa’nın Rusya ve Ukrayna ile arasındaki enerji 

ve emtia ticaretini olumsuz etkilemiştir. Tabi ki bu savaş nedeniyle 

artan enerji ve emtia fiyatları sadece Avrupa’yı, Rusya’yı ve 

Ukrayna’yı değil öncelikle bölgeyle etkileşimde olan ülkelerle birlikte 

özellikle de enerji ve emtiaya ihtiyacı daha fazla olan dünyanın pek çok 

ülkesinin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.  

Türkiye bu süreçlerin pek çoğunda diğer ülkelere nazaran nispeten 

daha az etkilenenlerden olsa bile ekonomisindeki ve kendi iç 

dinamiklerinde ki bazı durumlardan dolayı, bu süreçlerin ekonomiye 

etkisi iç piyasalarda daha fazla hissedilmektedir. Örneğin Türkiye 

ekonomik büyüme sürecinde olan ve bunu sürdürmeyi amaçlayan bir 

ülke olarak enerjiye olan büyük ihtiyacı ve bu alandaki dezavantajlı 

durumu ülke ekonomisini kırılgan hale getirmektedir. Diğer yandan 

üretim hamlesi yapmaya çalışmakta hatta birçok ürünü kendisi üretip 

ihraç etmeye çalışmaya başlamış ve bu alanda da dünya genelinde ki 
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bazı nadir ürünleri üreten ülkeler arasında bulunmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerin gerisinde kalınsa bile özellikle milli ve yerli silah üretimleri 

başta olmak üzere orta ve yüksek teknolojili ürünler üretimine hız 

verilmiştir.  

Ekonomik büyüme, reel anlamda bir takvim yılı içinde nihai mal 

ve hizmetlerin üretimindeki artış olup iktisadi kalkınmanın da temelini 

oluşturmaktadır. Ekonomik olarak büyümekle ülke ekonomisi için 

gerekli olan yatırımlara ve toplumun refahına katkı sağlaması beklenen 

finansmanlara ulaşma imkânı olmaktadır. Cobb-Douglas3 üretim 

fonksiyonuyla görülmektedir ki bir ülke de üretim için gerekli olan en 

temel bileşenler finansman (C-Sermaye), nitelikli iş gücü (L-Emek) ve 

bunları verimli hale getiren orta ve yüksek teknoloji (A)’dir. Bu temel 

bileşenlerden birini eksik yapan bir ülkenin ekonomisinin istenilen 

seviyelere ulaşması beklenilmemektedir. Bu değişkenler yardımıyla 

ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için ülkelerin iç piyasalarında 

yeterli seviyede istihdamın ve maliyeti düşük sermayenin kullanılması 

gerekmektedir. Üretimin gerçekleşmesi ve bu süreci hem sermaye hem 

de emek yönünden verimli hale getirmekle yani bu faktörleri optimize 

şekilde kullanmakla daha inovatif (yenilikçi) ürünleri üretebilmek 

mümkün hale gelecektir. Üretebilmek için gerekli şartlar sağlanırsa 

üretilen ürünlerin gerek yurt içi gerekse yurt dışı ticaretiyle ülkede 

istihdam artışı sağlanacak ve dış ticaret dengesi de dengelenmeye 

çalışılacaktır.  

Teoride ekonomik büyüme gelir artışı yoluyla ülke ekonomisinde 

talebi artırmakta ve bu durum da enflasyona sebep olmaktadır. 

Enflasyon belli seviyelerde olmadan ekonomik büyüme ve işsizlik tek 

başına ülke ekonomisinin durumunu iyileştirmeye yetmemektedir. 

Fiyatlar genel seviyesinde ki sürekli artışlar olarak tanımlanan 

enflasyonun yüksek olması, ülke içinde başta çalışan vatandaşlar olmak 

üzere ekonomik huzuru bozan bir unsur olarak kabul edilmektedir.  

İşsizlik oranı Türkiye’de 2022 Eylül ayında %9,9 olarak 

gerçekleşmiş ve diğer pek çok ülkenin de işsizlik oranları neredeyse en 

 
3 𝑄 = 𝐴𝐿𝛼𝐶𝛽 , 𝑄 > 0, 𝛼 > 0, 𝛽 > 0  Kwatiah, Natasha. 

https://www.economicsdiscussion.net/production-function/the-cobb-douglas-

production-function/18519 (ET: 15.12.2022). 

https://www.economicsdiscussion.net/production-function/the-cobb-douglas-production-function/18519
https://www.economicsdiscussion.net/production-function/the-cobb-douglas-production-function/18519
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düşük seviyelerde seyretmektedir. ABD tarım dışı istihdam Eylül 

ayında %3,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Almanya %5,5 ve Euro 

bölgesi %6,6, AB ise %6 seviyesindedir. İşsizliğin görece düşük 

seyrettiği bu süreçte ise ekonomik büyüme ve enflasyon tarafında ise 

benzer iyimserlik durumu görülememektedir.  

Ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiye dair 

yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların öncülerinden 

olan “Altın Üçgen” (Golden Triangle) teorisi Phillips’e aittir. Phillips 

(1958) İngiltere’de işsizlik oranı ve nominal ücretlerdeki değişim 

arasındaki ilişkiyi ve bir başka çalışmasında Phillips (1962) ekonomik 

büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği 

görülmektedir. Phillips’in tespitlerine göre yeterli bilgiye ulaşılmada ki 

güçlük ve ekonomik sistemin işleyişinin tam olarak bilinememesi ülke 

ekonomisi için uygulanması beklenen ekonomi politikalarında etkinliği 

sağlamada önemli sorun olmuştur.  

2. Literatür İncelemesi 

Literatürde enflasyon-işsizlik ve ekonomik büyümeye dair 

yapılmış olan çalışmalardan bazılarına kısaca yer verilmiştir.  

Sungur (2015), çalışmasında milli gelir, büyüme, kişi başı milli 

gelir, istihdam, işsizlik, enflasyon, borçlanma ve dış ticaret arasındaki 

ilişkiyi 2000-2014 dönemi için araştırmıştır. Buna göre, dış talepteki 

azalmanın büyümeyi olumsuz etkilediğini, bu dönem içinde Türkiye 

ekonomisinin ortalama olarak %4,3 büyümesine rağmen işsizliğin 

azaltılamadığını (hatta arttığını), büyümenin temeli olan tasarrufların 

düşük seviyede olmasının da yatırımları dış kaynak ile finanse etmeye 

maruz bırakmasıyla ve bu durumun da cari açığa yol açtığını, enflasyon 

oranı, bütçe açığı/GSYİH oranı, kamu kesimi borçlanma gereği, kamu 

borcu/GSYİH oranlarında iyileşme sağlandığını ifade etmiştir. 

Enflasyon oranlarında ki düşüşün ise tek haneli rakamlara geldiğini ve 

bu oranın (2012 yılı %6,2’lik enflasyon oranı) 1968 yılından itibaren 

görülen en düşük oran olduğunu ifade etmiştir.  

Rousseau ve Watchel (2002) 1960-1985 yılları için seksen dört 

ülke üzerinde Panel veri analizi ile enflasyon-büyüme ilişkisini 

araştırdığı çalışmasında, enflasyon ile büyüme arasında herhangi bir 



ENFLASYON, İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME;  

OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 

117 

ilişki bulunmadığını ve eğer enflasyon oranı beş yıllık süreçte %13-25 

civarında olursa, büyümenin enflasyondan negatif etkilendiğini ve 

enflasyonun %5-6 civarında olursa ekonomik büyümenin enflasyondan 

pozitif şekilde etkilendiğini bulgularında ifade etmiştir.  

Raurich ve Sorolla (2000), ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon 

arasındaki ilişki her ülkede satın alma gücüyle birlikte hükümetlerin 

uyguladıkları ekonomi politikalarına bağlı olup farklılık yaratan tek 

faktörün teknoloji olmadığını tespit etmiştir. 

Berentsen, Menzio ve Wright (2011), çalışmasında 1970-1980 

yılları için enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkinin ters yönlü bir ilişki 

olduğunu ifade etmiştir.  

Caporale ve Skare (2011), yüz on dokuz ülke ekonomisi için 

ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon ve çıktı büyümesini 1970-2010 

yılları için FMOLS, DOLS, PMGE, MGE, DFE ve VECM yöntemleri 

ve Granger nedensellik testi ile araştırmışlar ve enflasyon hariç diğer 

değişkenler arasında tek yönlü eşbütünleşme ilişkisi ve karşılıklı olmak 

üzere çift yönlü nedensellik ilişkisi varlığını elde etmişlerdir. 

Köse (2016), 2003:03-2014:04 dönemleri için Türkiye ekonomisi 

için büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sonuç 

olarak; enflasyon ile işsizlik arasında karşılıklı, negatif ilişki olduğunu 

ve enflasyondaki %1’lik artışın işsizliği %0,001 azalttığını, öte yandan 

işsizlik %1 oranında artarsa enflasyonun %0,003 azaldığını, 

GSYİH’deki %1’lik artışın ise işsizliği %0,003 azalttığını, işsizlik %1 

oranında artarsa, ekonomik büyümenin %0,007 azaldığını ve son olarak 

enflasyondaki % 1’lik artışın GSYİH’yi %0,001 arttırdığını ifade 

etmiştir. Ayrıca işsizlikle enflasyon (negatif) ve GSYİH ile enflasyon 

arasında çift yönlü (pozitif) nedensellik ilişkisi varken GSYİH’den 

işsizliğe doğru tek yönlü negatif nedensellik ilişkisi olduğunu da tespit 

etmiştir. 

Ghosh ve Phillips (1998), enflasyonun büyüme üzerindeki etkisini 

panel veri yöntemiyle yüz kırk beş ülke ekonomisi için araştırmışlardır. 

Buna göre enflasyon ile büyüme arasındaki ilişki doğrusal olmayıp, 

ayrıca büyümeyi olumlu etkileyen enflasyon oranının %2,5 altında 

olması gerektiğini, bu değerin üzerindeki her enflasyon oranının 
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ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini ve bu enflasyon oranı 

değerinin eşik değer olduğunu ifade etmişlerdir. 

Chicheke (2009), çalışmasında 1980-2008 yılları için Güney 

Afrika ekonomisinde enflasyon ve işsizlik arasında korelasyon analizi 

sonucunda ters yönlü bir ilişki olduğunu ve bu duruma karşı önlem için 

sıkı para politikası uygulanmasının gerekliliğini ifade etmiştir.  

Turhan (2007), Kalkan (1999), Oltulular ve Terzi (2006), Yılmaz 

ve Kaya (2007) ve Berber ve Artan (2004) Türkiye ekonomisi için 

yaptıkları çalışmada, ekonomik büyümenin enflasyonda ki azalışlardan 

pozitif şekilde etkilendiği yönünde bulgular elde etmişlerdir.  

Walterkirshen (1999), Okun Yasası’na göre ekonomideki %1’lik 

bir büyümenin işsizliği %0,5 oranında azalttığını ifade etmiş ve 

çalışmasında 1988-1998 yılları için ve AB ülkeleri için ekonomik 

büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkinin; Büyüme ile istihdam arasında 

güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu ancak büyüme ile işsizlik arasında 

ise bu ilişkinin ters yönlü olduğunu ve analiz sonuçlarının Okun 

Yasası’yla uyumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Saraç (2009), çalışmasında hem ÜFE hem de TÜFE kullanmış ve 

ekonomik büyümenin ÜFE ile kısa dönemde ters yönlü ilişkisi olurken 

TÜFE ile hem kısa hem de uzun dönemde yine benzer şekilde ters yönlü 

bir ilişki olduğunu ARDL sınır testi ile 1988:1- 2007:4 dönemi için 

yaptığı çalışmanın analizinde elde etmiştir. 

Barro (1995) çalışmasında bir ekonomide ki %10 enflasyon 

oranının, büyümenin her yıl %0,2-%0,3 oranında azalmasına yol 

açtığını yani bu değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün negatif 

olduğunu ifade etmiştir. 

3. Yöntem ve Bulgular 

Çalışmada enflasyon, işsizlik ve ekonomik büyüme ilişkisi 2012-

2022 dönemi için aylık verilerle panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Buna göre SUE: Sanayi Üretimi, ENF: Enflasyon (TÜFE) ve İŞZ: 

İşsizlik değişkenleri için 2012:01-2022:10 dönemini kapsayacak 

şekilde seçilmiş on yedi OECD ülkesi (Kanada, Kolombiya, Almanya, 

Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Japonya, 
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G. Kore, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, Türkiye, ABD) için 

gerekli veriler OECD veri bankasından elde dilmiştir. Seriler arasındaki 

yatay kesit bağımlılığı testi yapılmıştır. Heterojenliğin tespitinin 

ardından birimkök testlerine geçilmiş ve eşbütünleşme araştırması 

yapılarak uzun dönem katsayıları belirlenmiştir. Çalışmada değişkenler 

ile oluşturulan ekonometrik model aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

𝑆𝑈𝐸𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2İŞ𝑍𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐸𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

Kurulan bu ekonometrik model için süreç aşağıdaki şekilde 

sürdürülmüştür. 

Yatay Kesit Bağımlılığı 

Serilere uygulanan yatay kesit bağımlılığı testi (YKB), Breusch ve 

Pagan (1980) ve Pesaran (2004: 2, 4, 5, 6, 9) LM testleri kullanılmış ve 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Yatay kesit bağımlılığı ve Homojenite Sonuçları 

Seriler YKB Testi Test.İst. p-Olasılık  

SUE Breusch and Pagan (1980) 246.26 0.00 

Pesaran (2004) CDlm 6.68 0.00 

Pesaran (2004) CD -7.05 0.00 

Bias-adjusted CD-test 50.34 0.00 

İŞZ Breusch and Pagan (1980) 319.70 0.00 

Pesaran (2004) CDlm 11.13 0.00 

Pesaran (2004) CD -7.96 0.00 

Bias-adjusted CD-test 106.69 0.00 

ENF Breusch and Pagan (1980) 248.58 0.00 

Pesaran (2004) CDlm 6.82 0.00 

Pesaran (2004) CD -7.87 0.00 

Bias-adjusted CD-test 77.51 0.00 

YKB testi sonuçlarına göre olasılık değerleri < 0,05 olduğu için 

Ho: YKB yoktur hipotezi red edilerek Ha: YKB vardır alternatif 

hipotezi kabul edilir. Yani paneli oluşturan ülkeler birbirleriyle 

ilişkilidir.  
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Pesaran-Yamagata (2008: 56-57) Homojenite testi sonuçlarına 

göre hesaplanan Delta Test değerlerinin olasılık değerleri > 0,05 

olduğundan “paneli oluşturan seriler slope homojendir” H0 hipotezi 

kabul edilerek paneli oluşturan serilerin homojen olduğu tespit 

edilmiştir . Yani, Paneli oluşturan her ülke için alfa ve beta katsayıları 

tektir. Bu bulguya dair sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Homojenite Sonuçları 

Pesaran and Yamagata (2008) Testi 

Test İst. p- Olasılık değeri 

0.68 0.25 

0.69 0.25 

Birim Kök Analizi 

Panel veri setinde yatay kesitler arasında YKB tespit edildiğinden 

dolayı panelin devamı için süreçte 2. Nesil panel testleri tercih 

edilmiştir. İkinci nesil testlerden olan Breuer vd. (2001, 2002) 

tarafından geliştirilen panel SURADF testinin uygulanması için gerekli 

olan gecikme değerleri ise Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF 

(Cross-sectional Augmented Dickey Fuller) birim kök testinden elde 

edilmiş ve SURADF testinde kullanılmıştır. Veri setinin birim kök 

sürecinin tespiti için SURADF testi yapılmış ve elde edilen bulgulara 

Tablo 3’te yer verilmiştir.  
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Tablo 3. SURADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler SUE İŞZ ENF 

Ülkeler 
SURADF  

t-stat 
KD (%5) 

SURADF  

t-stat 

KD 

(%5) 

SURADF  

t-stat 

KD 

(%5) 

Kanada -1.67* -4.52 -5.48 -4.31 -2.68* -4.80 

Kolombiya -1.17* -4.32 -9.81 -3.87 -7.63 -4.51 

Almanya -2.74* -3.87 -6.80 -4.33 -6.14 -4.71 

Fransa -1.79* -4.17 -6.85 -5.30 -7.28 -3.74 

Birleşik 

Krallık 
-1.85* -4.90 -5.40 -4.20 -4.52 -4.69 

Yunanistan -2.09* -4.68 -8.57 -3.85 -4.58 -4.76 

Macaristan -3.89* -8.39 -8.27 -4.73 -3.87* -4.85 

İsrail -3.88* -4.40 -5.51 -4.20 -4.78 -4.13 

İtalya -0.51* -4.59 -7.35 -4.39 -5.02 -4.96 

Japonya -2.48* -5.31 -5.90 -4.87 -5.43 -4.96 

G. Kore -1.77* -4.55 -6.07 -4.35 -4.87 -3.55 

Hollanda -3.52* -5.05 -7.66 -4.03 -6.77 -4.04 

Polonya 0.33* -3.36 -5.38 -4.39 -4.46* -4.69 

Portekiz -0.56* -4.62 -5.38 -4.39 -4.71 -4.03 

Rusya -1.32* -4.51 -6.77 -3.77 -5.49 -4.97 

Türkiye -4.66 -4.41 -5.82 -4.57 -6.85 -3.67 

ABD -1.85* -4.47 -4.89 -3.70 -6.65 -3.54 

*: Birim kök var olup diğer değişkenler için birim kök yoktur. Yani SUE serisi I(1) 

iken ENF ve İŞZ serisi I(0)’dır. KD: SUARDF Testinin üretmiş olduğu Kritik 

Değerleri göstermektedir.  

Eşbütünleşme Analizi 

Bu aşamadan sonra Westerlund Durbin-Hausman eşbütünleşme 

testi (2008) yapılmıştır. Bu testin tercih edilmesinde, bağımlı değişken 

I(1) olup diğer değişkenlerin I(1) veya I(0) olmasına imkan vermesi ve 

YKB’yi dikkate alması bu testi diğer bazı testlerden farklı kılmaktadır. 
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Tablo 4. Westerlund Durbin-Hausman Eşbütünleşme Testi 

Sonuçları 

dh_grup  =  306.89 dh_grup_p-olasılık değeri  =   0.00 

dh_panel =   67.88 dh_panel_p-olasılık değeri =   0.00 

H0: Eşbtünleşme yok şeklinde olan Westerlund Durbin-Hausman 

eşbütünleşme testi hipotezini olasılık değerleri < 0,05 olduğu için red 

ederek Ha: Eşbütünleşme hipotezi Kabul edilmektedir. Yani paneli 

oluşturan seriler uzun dönemde eşbütünleşik olup birlikte hareket 

etmektedirler. 

Son olarak paneli oluşturan serilerin eşbütünleşik olduğunun tespit 

edilmesinin ardından uzun dönem katsayılarının belirlenmesi için Panel 

ARDL (Paseran vd. (1999) ARDL modeli için iki tahminci; Mean Grup 

Tahmincisi (MGE) ve Pooled Mean Grup tahmincisi (PMGE) 

geliştirmişlerdir.) testi yapılmış ve elde edilen katsayılar Tablo 5’te 

verilmiştir. 

Tablo 5. Uzun Dönem Katsayıları 

Bağımlı 

Değişken: 

SUE 

Katsayı Standart 

Hata 

t 

istatistiği 

Hausman 

testi 

Hausman 

testi olasılık 

değeri 

İŞZ -0,001 0,002 -0,673 -0,765 0,26 

ENF 0,005 0,002 2,829 -0,537 0,28 

Hausman (1978) testi olasılık değerleri > 0,05 olduğundan dolayı 

PMGE’yi güçlü şekilde kabul etmektedir. Yani uzun dönemde bütün 

grup vektörleri sabit olup değişmemektedir yani homojendir. 

Katsayılarına göreyse enflasyondaki bir birimlik bir değişim sanayi 

üretimini %0,005 oranında artırmaktadır. İşsizlik için anlamlı bir 

katsayı elde edilememiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Çalışmada enflasyon, işsizlik ve ekonomik büyüme ilişkisi 2012-

2022 dönemi için aylık verilerle panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Serilerin yatay kesit bağımlılığı araştırılmış ikinci nesil birim kök 

testlerinden SURADF birim kök testi uygulanmış, Westerlund Durbin-
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Hausman eşbütünleşme testi yapılmış ve uzun dönem katsayıları panel 

ARDL ile belirlenmiştir.  

ABD başta olmak üzere gelişmiş pek çok ülke ekonomisinde 

durgunluk tehlikesi görülmekle birlikte enflasyon 2022 yılı biterken 

hala yüksek oranlarda seyretmektedir. Bu kadar yüksek seviyelerde ki 

enflasyon oranlarının büyümeye pozitif etki yapmadığı hatta olumsuz 

etkilerinin olduğu görülmektedir. Çalışmada da elde edilen sonuca göre 

enflasyondaki 1 birimlik bir artış sanayi üretimini %0,005 oranında 

artırmaktadır şeklinde elde edilmiştir. Bu oran çok küçük olmakla 

birlikte enflasyon ile ekonomik büyümenin arasındaki ilişkinin pozitif 

olduğunu göstermektedir. Buradaki sonuç literatürde yapılmış olan 

Turhan (2007), Kalkan (1999), Oltulular ve Terzi (2006), Yılmaz ve 

Kaya (2007), Berber ve Artan (2004), Köse (2016) ve Rousseau ve 

Watchel’in (2002) çalışmalarıyla benzer sonuçlar göstermiştir.  

Eğer dünya genelinde talep azalması da ortaya çıkacak olursa, 

durgunluk kendisini daha da hissettirebilir ve ülke ekonomilerinin 

işsizlikle karşı karşıya kalma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Bu süreç bu 

şekilde ilerlerse daha önce 1970’lerde yaşanılmış olan stagflasyonla 

yeniden karşılaşılabiliriz. Stagflasyonla karşılaşılması durumu 

ekonomileri kuşkusuz daha da zorlayacaktır. Fiyatlar genel 

seviyesindeki artış gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere emtia 

ürünlerindeki fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır. Bu fiyat 

artışlarının bazı ülkeleri emtia ve enerjiye ulaşımda farklı alternatiflere 

yönelttiğine dair girişimler görülmektedir. Bunun için de bu ülkeler 

emtia üretim ve güvenilir yeni tedarik zincirleri, yeni üretim merkezleri 

gibi çeşitli eylemlerde bulundukları görülmektedir. Türkiye de bu 

değişime katılan ülkelerden olup çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. 

Türkiye bu değişime daha önce başlayan ülkelerden olup özellikle 2016 

yılından sonra üretim hamleleriyle ülkenin temel prensibi haline 

getirmiş ve Yerli ve Milli üretim şeklinde uygulamaya sokmuştur. 

Türkiye’nin Yerli ve Milli üretim sürecini makineden silaha, Covid-19 

aşısından doğalgaz kaynakları arayışına, otomobile, hatta uçak üretimi 

ve uçak yazılımı gibi daha pek çok konuda hayata sokmuş ve bunların 

bir kısmını gerçekleştirmiş bir kısmın da ise çalışmalar ileri seviyelerde 

devam etmektedir.   
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BÖLÜM 6 

EKONOMİ POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİ, 

KÜRESELLEŞME VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ:    

G-7 ÜLKELERİ İÇİN YENİ BİR ÜÇLEM Mİ? 

Mehmet Metin DAM1* Funda KAYA2 

Giriş  

Son zamanlarda, küresel ısınma, iklim değişikliği ve fosil yakıtların aşırı 

tüketiminden kaynaklanan çevresel kaygılar, dünya çapında en zorlu konular 

olmuştur (Oryani vd., 2022). Sanayi dönemi ile başlayan ve İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında da devam eden hızlı nüfus artışı, yaş ortalamasındaki artış, 

gelir ve enerji tüketimindeki artış, küreselleşme ve belirsizlikler çevre 

sorunlarını zirveye taşımıştır. Dünya Bankası verilerine (2022) göre, yüksek 

enerji tüketimine bağlı karbondioksit (CO2) emisyonları 1960 yılında 9,46 

GtC iken 2018 yılında 34,04 GtC’a yükselerek 3,59 kat artmıştır. Öte yandan, 

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, sera gazı emisyonları son on yılda %1,5 

oranında artmıştır (Chu ve Le, 2022). Yukarıda belirtilen konular 

çerçevesinde, sera gazı (GHG) emisyonlarının kontrol edilmesi ve politika 

belirsizliğinin azaltılması tüm ülkelerde iki temel öncelik haline gelmiştir (Li, 

Li, Su, Umar ve Shao, 2022). Küreselleşme sonucunda iletişimin artması ve 

bilimsel gelişmeler ile birlikte ulus devletleri çevre kirliliğine uluslararası 

çözümler üretmek üzere bir araya gelmiştir. Birleşmiş Milletler (BM), bu 

kirliliğe ve küresel ısınmaya karşı 1979 yılında başlattığı iklim 

konferanslarına düzenli olarak devam etmektedir. Kyoto Protokolü ve Paris 

Anlaşması bu kapsamda gerçekleştirilen iki önemli toplantı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kyoto Protokolü, 1998'de sera gazı emisyonlarını azaltmak için 

çeşitli önlemlerin alınmasına odaklanırken 2016 yılında gerçekleştirilen Paris 
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Anlaşması çevre kalitesini iyileştirmek için küresel sıcaklıklardaki artışın 

sınırlandırılmasında iş birliği yapmaktadır (Chu ve Le, 2022).  

Literatürde çevre kirliliğinin belirleyicilerini saptamaya yönelik birçok 

çalışma bulunmaktadır. Genel anlamda gelir, enerji tüketimi ve finansal 

gelişmeler gibi makroekonomik değişkenlerin çevre üzerindeki etkisi birçok 

kez tartışılmıştır. Küresel ekonomi, son birkaç yılda iklim değişikliği, politika 

ve siyasi belirsizliklerle ilgili endişeleri artıran hızlı gelişmelere tanık 

olmuştur (Adedoyin ve Zakari, 2020). Dolayısıyla son zamanlarda 

araştırmacılar çevresel kaliteyi etkileyen küreselleşme ve belirsizlik gibi 

sosyo-kültürel değişkenlere odaklanmıştır. Çevreyi etkileyen maliye ve para 

politikalarına ilişkin belirsizlik, ekonomi politikası belirsizliğine (EPU) yol 

açmaktadır.  EPU, kamu politikalarıyla, özellikle de ticari işletmelerin faaliyet 

gösterdiği bir ekonominin ortamını etkileyen maliye ve para politikalarıyla 

ilişkili belirsizlik olarak tanımlanmaktadır (Pirgaip ve Dinçergök, 2020; Amin 

ve Doğan, 2021).  EPU genellikle risk veya belirsizlik için bir vekil olarak 

kullanılmaktadır. Birçok çalışma belirsizliğin ekonomik kalkınma üzerindeki 

etkisini ölçse de bazıları belirsizliğin küreselleşme (KOF) üzerindeki 

etkilerini de incelemektedir. EPU, ekonomik faaliyetleri, daha temiz enerjiye 

yapılan yatırımları ve çevresel sonuçları etkilemektedir (Ahmed, Cary, 

Shahbaz ve Vo, 2021). EPU fosil yakıt tüketimini artırırken, yenilenebilir 

enerji kullanımını azaltır (Zeng ve Yue, 2022). Küresel ısınma ve EPU 

seviyesindeki tehlikeli artış, çeşitli ekonomilerde sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmayı desteklemek için benzeri görülmemiş bir zorluğu beraberinde 

getirmektedir (Li vd., 2022).  EPU sadece ekonomik faaliyetleri değiştirmekle 

kalmaz, aynı zamanda politika yapıcıların da dikkatini çekmektedir. Aynı 

zamanda, ekonomik faaliyetlerin ve üretim tarzının hava kirliliğini artırması 

nedeniyle, bir şirketin davranışını veya kararlarını çevreyi koruma yönünde 

değiştirebilmektedir (Wang, Geng, Xia ve Wang, 2022). EPU bileşenleri 

parasal, mali, ticaret, ulusal güvenlik, sağlık ve diğer politikalarla ilgili 

belirsizliklerle ilgilenmektedir (Tiwari, Das ve Dutta, 2019; Borojo, Yushi ve 

Miao, 2022). Ayrıca uygulanacak ekonomi politikasının türünü, uygulanacak 

ekonomi politikasını ve ekonomi politikası beklentilerinin belirsizliğini içeren 

kapsamlı bir kavramdır. Küresel belirsizlikler dünyanın her ülkesinde 

ekonomik ve politik istikrarı etkilemektedir. Dünyanın, son yirmi yılda çeşitli 

politika belirsizlikleri ve dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığı görülmüştür. 

Örneğin, 2003 Körfez Savaşı, 2008 Küresel Finansal Krizi, ABD-Çin Ticaret 

Savaşı, İngiltere'deki Brexit ve diğer olaylarla ilgili küresel finansal 

zorlukların yaşanması KOF ve EPU'ya daha fazla önem verilmesi gerektiğini 

gözler önüne sermiştir. 



EKONOMİ POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİ, KÜRESELLEŞME VE  

ÇEVRE KİRLİLİĞİ: G-7 ÜLKELERİ İÇİN YENİ BİR ÜÇLEM Mİ? 

129 

EPU, bir ekonomide hem yatırım hem de tüketim faaliyetleri yoluyla CO2 

emisyonları üzerinde bir etkiye sahip olabilmektedir. Birincisi, EPU'daki 

artışlar enerji ve kirliliği yoğun olan tüketimi azaltarak daha düşük CO2 

emisyonları ile sonuçlanmaktadır. İkincisi ise EPU seviyesi ne kadar yüksek 

olursa, yeşil enerji projelerine o kadar az yatırım yapılır ve CO2 emisyon 

seviyesi o kadar yüksek olmaktadır. Bu nedenle, EPU'nun çevre üzerindeki 

etkisi, bu etkilerin büyüklüğüne bağlıdır (Oryani vd., 2022). 

Jiang vd. (2019) EPU’nun CO2 emisyonları üzerinde üç kanaldan 

etkisinin olabileceğini vurgulamıştır. İlk olarak, yüksek EPU hükümetin 

dikkatini çevre sorunlarından uzaklaştırmaktadır. Sonuç olarak, çevre 

düzenlemelerinin uygulanması olumsuz yönde etkilenmektedir. İkincisi, 

belirsiz ekonomik koşullar altında, işletmelerin ekonomik performansı 

kötüleşmekte ve bu da hem doğal kaynakların kullanımını hem de enerji 

tüketimini azaltmaktadır. Üçüncüsü, hükümetin yüksek EPU kapsamında 

çevresel düzenlemeleri gevşetmesi bekleniyorsa, firmalar karbon 

emisyonlarını kontrol etme taahhütlerini azaltabilmektedir. 

G7 ülkeleri, yalnızca küresel üretim ve tüketime önemli ölçüde katkıda 

bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda 2018'de küresel CO2 emisyonlarının 

yaklaşık dörtte birini (%24,5) üreten en büyük yedi gelişmiş ve zengin 

ekonomiden oluşmaktadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji (REC) tüketimini 

artırmaya yönelik önemli çabalar ve enerji verimli teknolojilerin icadı 

nedeniyle emisyonların bu oranı 2000 yılından bu yana kademeli olarak 

azalmış olsa da 2018 verilerine göre ABD ikinci, Japonya beşinci, Almanya 

altıncı ve Kanada onuncu sırada en fazla CO2 emisyonu yayan ülkeler arasında 

yer almaktadır (WB,  2022).  

Uluslararası Enerji Ajansı (2021) tarafından yayınlanan en son küresel 

enerji sektörü değerlendirme raporuna göre, 2050 yılına kadar net sıfıra 

ulaşmak ve G7 ülkelerinin 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji çözümlerine 

sahip olması için enerji karışımının %60'ına sahip olması gerekmektedir. Bu 

nedenle, G7 ülkelerinin çevresel sürdürülebilirliği sağlaması için yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payını artırarak mevcut enerji karışımlarına değişiklik 

getirmeleri beklenmektedir (Deyi, Sheraz, Hassan, Sinha ve Ullah, 2022). 

EPU'nun sürdürülebilir bir çevre için oldukça büyük bir öneme sahip olmasına 

rağmen literatürde çevre kirliliği üzerindeki etkisini analiz eden sadece birkaç 

çalışma vardır. Ancak bu çalışmada KOF, EPU ile birlikte modele dahil 

edilmiştir. EPU ve KOF’un çevre kirliliği üzerindeki etkisini araştıran ilk 

çalışmalar arasında yer alması nedeniyle bu çalışmanın literatüre önemli bir 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Çalışma birçok açıdan önemlidir: İlk olarak, CO2 emisyonlarının 

belirleyicileri tespit edilirken, önceki çalışmaların çoğunda toplam enerji 

tüketimi göz önünde bulundurulurken, bu çalışmada yenilenebilir enerji 

tüketimi kullanılarak model tahmin edilmiştir. İkinci olarak, literatürdeki 

çalışmalarda EPU ve KOF'un CO2 emisyonları üzerindeki etkileri ayrı ayrı ele 

alınırken, bu çalışmada aynı modelde ele alınmıştır. Üçüncüsü, bu çalışmada, 

değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için geleneksel ARDL 

yönteminin yerine, gelişmiş ve sağlam bir ekonometrik teknik olan 

Otoregresif Dağıtılmış Gecikme-Havuzlanmış Ortalama Grubu (ARDL-

PMG) yöntemi kullanılmıştır. Bu mevcut ekonometrik tekniğin birçok 

avantajı bulunmaktadır. Son olarak, G7 ülkelerinde 1998 ve 2018 yılları 

arasındaki yıllık veriler kullanılarak, EPU ve KOF'un CO2 emisyonları 

üzerindeki etkisi PMG-ARDL yöntemi ile seriler arasındaki nedensellik 

ilişkisi ise Dumitrescu Hurlin panel nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Buna 

ek olarak, bu araştırma politika yapıcılara EPU, KOF, reel gelir (GDP), REC 

ve kentleşmenin (URB) etkilerini göz önünde bulundurarak uygun çevre ve 

enerji politikaları oluşturmada yardımcı olması beklenmektedir.  

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Bir sonraki bölümde 

ilgili literatür vurgulanmakta, 2. bölümde metodoloji incelenmekte, 3. 

bölümde analiz ve tartışma sonuçları verilmekte, 4. bölümde ise sonuç ile 

çalışma tamamlanmaktadır. 

1. İlgili Literatür 

Ekonomi politikası belirsizliğinin ve küreselleşmenin ekonomik 

kalkınma ve çevre kirliliği üzerindeki etkisi her zaman akademik 

araştırmaların ana konusu olmuştur. Ancak son zamanlarda EPU ve 

küreselleşmenin çevre kirliliği üzerindeki etkisine ilişkin ampirik çalışmalar 

artmıştır. Bu nedenle literatürü iki bölümde incelenmiş ve ilk bölümde EPU 

ve çevre kirliliği ile ilgili literatür, ikinci bölümde ise küreselleşme ve çevre 

kirliliği ile ilgili literatür özetlenmiştir. 

1.1. Ekonomi Politikası Belirsizliği ve Çevre 

Kirliliği 

Sosyo-ekonomik faktörler ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişki 

araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmüştür. Bununla birlikte, EPU, çevre 

ekonomisi literatüründe nispeten daha az tartışılan bir faktördür. Son yıllarda, 

araştırmacılar çevre kirliliği faktörlerini tahmin ederken EPU'ya dikkat 
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çekmiştir. EPU, sırasıyla politika değişiklikleri ve ekonomik talep yoluyla 

çevre kirliliğini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir. EPU'nun 

çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisi, sırasıyla yatırım veya 

tüketim etkisinin baskınlığına bağlıdır (Oryani vd., 2022).  

Danish vd. (2020) Amerika Birleşik Devletleri’nde 1985-2017 dönemi 

yıllık verilerini kullanarak EPU ve enerji yoğunluğunun CO2 emisyonları 

üzerindeki ampirik olarak araştırmıştır. Çalışmanın ampirik bulgularında EPU 

ve yüksek enerji yoğunluğunun CO2 emisyonları üzerinde negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Solarin ve 

Al-Mulali (2021) 18 gelişmekte olan ülkelede 2010-2017 döneminde EPU 

nun CO2 emisyonlarını artırdığı tespit edilmiştir. Adedoyin ve Zakari (2020) 

Birleşik Krallık’ta 1985-2017 yılları arasında EPU ve CO2 emisyonları 

arasındaki ilişkiyi ARDL yöntemi kullanarak araştırmıştır. Çalışmanın 

ampirik analiz sonucunda EPU nun CO2 emisyonları üzerinde pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Dahası Granger 

nedensellik test sonuçlarında CO2 ve EPU arasında tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi belirlenmiştir. Abbasi ve Adedoyin (2021) Çin için 1970-2018 dönemi 

yıllık verilerini kullanarak EPU nun CO2 emisyonları üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışmanın ampirik kanıtlarında EPU ile CO2 arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye rastlanılmamıştır. Xue vd. (2022) 

Fransa’da 1987-2019 döneminde yenilenebilir enerji ve EPU’nun CO2 

emisyonları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmanın ampirik kanıtlarında 

EPU’nun çevresel kaliteyi olumsuz etkilediği yenilenebilir enerjinin ise 

çevresel kaliteyi olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Wang vd. (2022), 137 ülke 

için ekonomik politika belirsizliği, reel gelir, nüfus, sanayileşme, kentleşme, 

ticari dışa açıklık ve doğrudan yabancı yatırımların çevre kirliliği üzerindeki 

etkileri araştırılmıştır. Ampirik sonuçlara göre ekonomik politika belirsizliği, 

reel gelir, ticari dışa açıklık ve kentleşmenin çevre kirliliği üzerinde olumlu 

etkileri olduğu doğrulanmıştır. Zhou vd. (2022) en kirli 5 ülkede 1992-2020 

dönemi yıllık verileri CO2 ve EPU arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmanın 

ampirik analiz sonucunda uzun dönemde EPU nun CO2 emisyonlarını artırdığı 

tespit edilmiştir. 

1.2. Küreselleşme ve Çevre Kirliliği 

Küreselleşmenin çevre üzerindeki etkisinin olumlu veya olumsuz olduğu 

tüm dünyada önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Teorik literatür, 

küreselleşmenin hem çevre kalitesini artırdığını hem de olumsuz etkileri 

olduğunu öngörmektedir. Buna paralel olarak, ampirik literatürde 
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küreselleşmenin çevre kalitesi üzerindeki etkisinin belirsiz olduğu 

görülmektedir. Shahbaz vd. (2013) Türkiye’de 1970-2010 dönemi yıllık 

verileri ile küreselleşmenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Çalışmanın ampirik bulgularında küreselleşmenin CO2 emisyonları üzerinde 

negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Haseeb vd. (2018) BRICS 

ülkelerinde 1995-2014 dönemi yıllık verileri ile küreselleşmenin çevre 

kirliliği üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmanın ampirik analiz sonucunda 

Brezilya, Çin ve Güney Afrika’da küreselleşmenin CO2 emisyonları üzerinde 

negatif bir etkisi olduğu tespit edilirken Hindistan ve Rusya’da pozitif bir 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ahmet vd. (2019) Malezya’da 1971-

2014 dönemi verileri ile küreselleşmenin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışmanın ampirik analiz sonucunda uzun dönemde 

küreselleşmenin ekolojik ayak izi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkiye sahip olmadığını tespit etmiştir. Liu vd. (2020) G7 ülkelerinde 1970-

2015 döneminde küreselleşmenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışmanın ampirik analiz sonucunda küreselleşmenin çevre 

kirliliğini artırdığı tespit edilmiştir. Nathaniel vd. (2020) Latin Amerika ve 

Karayip ülkelerinde 1990-2017 dönemi verileri ile CO2 ve küreselleşme 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmanın ampirik bulgularında 

küreselleşmenin CO2 emisyonları üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Dahası CO2 emisyonları ve 

küreselleşme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Awan 

ve Azam (2021) G-20 ülkelerinde CO2 ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışmanın ampirik sonuçlarında küreselleşmenin CO2 

emisyonlarını azalttığını tespit etmiştir. Dahası CO2 emisyonları ve 

küreselleşme arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. 

Amegavi vd. (2022) Gana’da 1984-2016 dönemi yıllık verilerini kullanarak 

ekolojik ayak izi ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmanın 

ampirik analizi sonucunda küreselleşmenin ekolojik ayak izini artırdığı tespit 

edilmiştir. Farooq vd. (2022) 180 ülkede 1980-2016 dönemi yıllık verilerini 

kullanarak küreselleşmenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Çalışmanın ampirik analiz sonucunda küreselleşmenin CO2 emisyonlarını 

azalttığı tespit edilmiştir.  

2. Metodoloji  

Bu çalışmada, G7 (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 

İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada)  ülkeleri için 1998-2018 dönemi yıllık 

verileri kullanılarak ekonomi politikası belirsizliği ve küreselleşmenin çevre 
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kirliliği üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışma, kesitsel olarak artırılmış 

auto-regressive distributive lag (ARDL) tekniği ve Dumitrescu Hurlin panel 

nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 

ARDL-PMG yaklaşımı, Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001) 

önerdiği gibi eşbütünleşmeye uygulanan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme 

(ARDL) modeline dayanmaktadır. ARDL yönteminde serilerin birinci 

farkında durağan olmasına gerek duyulmamaktadır. Serilerin farklı 

düzeylerde durağan hale gelmesi ARDL yöntemi için bir sorun 

oluşturmamaktadır. Ek olarak, ARDL modelleri, küçük örneklerde uzun 

vadeli ilişki verilerini yakalamada daha verimli olma eğilimindedir (Pesaran 

ve Shin, 1999). 

2.1. PMG-ARDL Yöntemi 

Panel PMG-ARDL yaklaşımı, kısa vadeli parametreler aracılığıyla 

kesitsel heterojenliği dikkate almaktadır (Mensah vd., 2019). Dahası, bu 

yöntem doğru ve tutarlı tahminciler sağlamaktadır. Modelin bağımlı ve 

bağımsız değişkenleri için gecikme uzunluğu ekleyerek modele ait sorunları 

azaltmaktadır (Pesaran, Shin ve Smith, 1999).  

Pesaran vd. (1999), ARDL (p, q) modelinin değişkenler arasındaki uzun 

vadeli ilişkisini şu şekilde ifade etmiştir (Attiaoui, Toumi, Ammouri ve 

Gargouri, 2017): 

ΔY1,it = α1i + β1iY1,it−1i + ∑ 𝛽1𝑖
𝑘
𝑙=2 𝑋1,it−1 + ∑ 𝛶1𝑖𝑗

𝑝−1
𝑗=1 𝛥𝑌1,it−j +

∑ ∑ 𝛶1𝑖𝑗
𝑘
𝑙=2

𝑝−1
𝑗=0 𝛥𝑋1,it−j + μ1,it            (1) 

Burada, Y1 bağımlı değişkeni, X1 bağımsız değişkeni, μ1 hata terimini ve 

Δ ilk fark işlecini temsil etmektedir. Bu çalışmada kullanılan değişkenler 

Denklem (1)'teki ARDL modeline eklendiğinde denklem yeniden 

düzenlenirse: 

ΔCO2it = α1𝑖 + β1𝑖CO2𝑖𝑡−1 + β2𝑖EPU𝑖𝑡−1 + β3𝑖KOF𝑖𝑡−1 +

β4𝑖GDP𝑖𝑡−1 + β5𝑖REC𝑖𝑡−1 + β6𝑖URB𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛶1𝑖ΔCO2𝑖𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 +

∑ 𝛶2𝑖
𝑞
𝑖=𝑜 ΔEPU𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛶3𝑖

𝑞
𝑖=𝑜 ΔKOF𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛶4𝑖

𝑞
𝑖=𝑜 ΔGDP𝑖𝑡−𝑗 +

∑ 𝛶5𝑖
𝑞
𝑖=𝑜 ΔREC𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛶6𝑖

𝑞
𝑖=𝑜 ΔURB𝑖𝑡−𝑗 +  μ1,𝑖𝑡    (2) 

Denklem (2)'deki değişkenler arasındaki uzun vadeli eşbütünleşme 

ilişkisinin belirlenmesinde aşağıdaki hipotezler kurulmaktadır: 

𝐻0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5  = 0. Seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisi yoktur. 
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𝐻1: β1 ≠  β2 ≠  β3 ≠  β4 ≠  β5 ≠ 0. Seriler arasında bir eşbütünleşme 

ilişkisi vardır. 

Alternatif hipotez H1, F-testi kullanılarak sıfır hipotezi H0'a karşı test 

edilmektedir. F-istatistiği üst kritik değerler I(1)'den büyükse, sıfır hipotezi 

reddedilir ve değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu 

varsayılmaktadır. Son olarak, ARDL modelinin tahmincileri ve tüm 

parametreler, Pesaran vd. (1999) tarafından detaylandırıldığı gibi PMG 

yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

2.2. Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testi  

Seriler arasındaki nedensellik ilişkisi, son yıllarda sıklıkla kullanılan 

Dumitrescu ve Hurlin (2012) yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu yöntemin 

kesitsel bağımlılığını dikkate alması, analiz sonuçlarının daha tutarlı olmasını 

sağlamaktadır. Bu testte X ve Y arasındaki nedensel ilişki şu şekilde ifade 

edilmektedir:  

𝑌𝑖,𝑡 = 𝑖 + ∑ 𝛽𝑖
𝑘 𝑌𝑖,𝑡−𝑘

𝐾
𝑘=1 ∑ 𝛶𝑖

𝑘  𝑋𝑖,𝑡−𝑘
𝐾
𝑘=1 +  휀𝑖,𝑡   t = 1 ,2,3, … , T ;  i =

1, 2,3, . . . , N        (3) 

Denklem (3)'te k, i ve t sırasıyla optimum gecikme uzunluğunu, kesiti ve 

zaman boyutunu temsil etmektedir.  Bu yöntemin temel sınırlamaları, 

denklemdeki katsayıların homojen olduğu ve serilerin sabit olması gerektiği 

varsayımıdır. Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testinin boş ve alternatif 

hipotezleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

𝐻0: 𝛽𝑖
(𝑘)

= 0 𝑓𝑜𝑟 Ɐ𝑖,      Nedensellik ilişkisi yok. 

𝐻1: 
𝛽𝑖

(𝑘)
= 0 Ɐ𝑖 = 1,2, … . . 𝑁1,                   

𝛽𝑖
(𝑘)

≠ 0 Ɐ𝑖 = 𝑁1 + 1, 𝑁1 + 2, … . 𝑁,
 Nedensellik bir ilişkisi var. 

Dumitrescu Hurlin (2012) nedensellik testi, her kesit için bireysel Wald 

istatistiklerini (𝑊𝑖,𝑇) hesaplamaktadır. Wald istatistiklerini hesaplamadan 

önce (𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶) bu aritmetik ortalama istatistikleri alınmıştır. Dumitrescu 

Hurlin, T > N olduğunda asimptotik dağılımlı test istatistiklerinin ve T <N 

olduğunda yarı asimptotik dağılımlı test istatistiklerinin kullanılması 

gerektiğini önermektedir. 

𝑍𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 = (√

𝑁

2𝐾
𝑊𝑁,𝑇

𝐻𝑁𝐶 − 𝐾)      (4) 

𝑍𝑁
𝐻𝑁𝐶 =

√𝑁  [𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶−𝑁−1 ∑ 𝐸(𝑊𝑖,𝑇

𝑁
𝑖=1 )]

√𝑁−1 ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑖,𝑇
𝑁
𝑖=1 )

          (5) 
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Denklem (4) ve (5) te  𝑍𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 𝑍𝑁

𝐻𝑁𝐶test istatistikleri ve olasılık değerleri 

Monte Carlo simülasyonu kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan test 

istatistikleri istatistiksel olarak anlamlı ise, X'ten Y'ye nedensel bir ilişki 

olduğu söylenebilmektedir. 

3. Ampirik Bulgular 

Bu çalışmada G7 ülkelerinin (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, 

İngiltere ve ABD) 1998-2018 dönemine ait yıllık verileri kullanılmıştır. EPU, 

KOF, GDP, REC ve URB'nin CO2 emisyonları üzerindeki uzun dönem 

etkisini PMG-ARDL yöntemi ile seriler arasındaki nedensellik ilişkisini ise 

Dumitrescu Hurlin panel nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı bilgiler Tablo 1'de 

sunulmuştur. 

Tablo 1.  Veri Setine Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için aşağıdaki fonksiyon kullanılmıştır: 

𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝑓 (𝐸𝑃𝑈𝑖𝑡 , 𝐾𝑂𝐹𝑖𝑡 , 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 , 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 , 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡)    (6) 

Bu çalışmaya ait ekonometrik model aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir:  

𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑃𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑂𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 +

휀𝑖𝑡         (7) 

Bu çalışmada serilerin durağanlığı CIPS birim kök testi ile sınanmıştır. 

CIPS birim kök testinin sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Değişken Kısaltma Ölçüm Birimi Kaynak 

CO2 emisyonları CO2 Kişi başına metrik ton WDI (2022) 

Ekonomi politikası 

belirsizliği 
EPU 

Ekonomi politikası 

belirsizlik endeksi 

EPU Endeks 

(2022) · 

Küreselleşme KOF KOF endeksi 

KOF İsviçre 

Ekonomi 

Araştırmaları 

Enstitüsü · 

Reel gelir GDP 
GSYH (sabit 2015 ABD 

$) 
WDI (2022) · 

Yenilenebilir enerji 

tüketimi 
REC 

Yenilenebilir enerji 

tüketimi (toplam nihai 

enerji tüketiminin 

içindeki %) 

WDI (2022) 

Kentleşme URB 
Kentsel nüfus (toplam 

nüfusun% 'si) 
WDI (2022) 
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Tablo 2. CIPS Panel Birim Kök Test Sonuçları 
 

Değişkenler Düzey   Birinci Fark 

Sabit 
 Sabit 

+trend   
Sabit 

Sabit + trend 

 

 

 

CIPS 

CO2it -2.296 -2.472  -4.245*** -4.350*** 

EPUit -3.103*** -3.072***  -5.019*** -5.063*** 

KOFit -2.182 -2.146  -4.493*** -4.849*** 

GDPit -1.868 -1.922  -3.065*** -3.005*** 

RECit -2.389** -2.822  -4.790*** -5.105*** 

 URBit -0.269 -3.583***  -3.115*** -3.122*** 

Not:  *** ve ** sırasıyla %1 ve %5 seviyelerinde anlamlılığı ifade eder.  

Tablo 2’de sunulan CIPS birim kök test sonuçlarında CO2 serisinin 

birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldiği görülmektedir. EPU ve REC 

serilerinin ise düzeyde yani I(0) da durağan olduğu tespit edilmiştir.  Seriler 

farklı düzeyde durağan olduğu için uzun dönem tahminleri için PMG-ARDL 

yöntemi tercih edilmiştir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi veren PMG-

ARDL yönteminin tahmin sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. ARDL-PMG Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı t-İstatistik Olasılık 

Uzun Dönem Sonuçları 

EPUit  -0.104***  -5.165 0.000 

KOFit  -2.436***  -6.865 0.000 

GDPit   0.935*** 3.588 0.000 

RECit -0.184*** -2.967 0.003 

URBit -13.475*** -7.513 0.000 

Sabit  5.906  1.154 0.251 

Not: *** %1 düzeyinde anlamlılığı gösterir.  

Tablo 3’te sunulan uzun dönemli analiz sonuçları göz önüne alındığında, 

tüm bağımsız değişkenlerin CO2 serisi üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. GDP serisi ile CO2 serisi arasında pozitif bir 

bağlantı bulunurken, EPU, KOF, REC ve URB serileri ile CO2 serisi arasında 

negatif bir ilişki bulunmuştur. EPU ve küreselleşmedeki %1'lik artışın CO2 

emisyonlarını sırasıyla %0,104 ve %2,436 oranında azalttığı tespit edilmiştir. 
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Dahası REC ve URB serisindeki %1 lik bir artışın CO2 serisini sırasıyla 

%0,184 ve %13,475 oranında azalttığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve 

ilişkinin yönünü tespit etmek için Dumitrescu Hurlin panel nedensellik testi 

uygulanmıştır. Dumitrescu Hurlin panel nedensellik sonuçları Tablo 4’te 

gösterilmektedir.  

Tablo 4. Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Test Sonuçları 

Boş 

hipotez (H0) 
W-Stat Zbar- Devlet Prob Nedensellik 

EPU≠CO2 2.815 0.461 0.644 Nedensellik yok 

CO2≠EPU 6.950 4.424 1.E-05*** CO2 → EPU 

GDP≠CO2 4.491 2.068 0.038** GDP →CO2 

CO2≠GDP 4.200 1.789 0.073 CO2 → GDP 

KOF≠CO2 7.348 4.806 2.E-06*** KOF →CO2 

CO2≠KOF 1.587 -0.714 0.474 Nedensellik yok 

REC≠CO2 5.730 3.255 0.001*** REC →CO2 

CO2≠REC 4.165 1.756 0.079* CO2 →REC 

URB≠ CO2 6.541 4.032 6.E-05*** URB →CO2 

CO2≠URB 6.569 4.059 5.E-05*** CO2 →URB 

GDP≠EPU 2.038 -0.282 0.777 Nedensellik yok 

EPU≠GDP 7.591 5.038 5.E-07*** EPU →GDP 

KOF≠EPU 6.258 3.761 0.000*** KOF → EPU 

EPU≠KOF 5.453 2.989 0.002*** EPU →KOF 

REC≠EPU 3.848 1.452 0.146 Nedensellik yok 

EPU≠REC 1.215 -1.071 0.284 Nedensellik yok 

URB≠EPU 6.648 4.135 4.E-05*** URB →EPU 

EPU≠URB 5.000 2.556 0.010** EPU →URB 

KOF≠GDP 2.711 0.362 0.717 Nedensellik yok 

GDP≠KOF 1.871 -0.442 0.658 Nedensellik yok 

REC≠GDP 3.529 1.146 0.251 Nedensellik yok 

GDP≠REC 5.345 2.886 0.003*** GDP →REC 

URB≠GDP 4.490 2.067 0.038** URB →GDP 

GDP≠URB 7.279 4.740 2.E-06*** GDP →URB 

REC≠KOF 5.526 3.060 0.002*** REC →KOF 

KOF≠REC 6.682 4.167 3.E-05*** KOF →REC 

URB≠KOF 6.491 3.984 7.E-05*** URB →KOF 

KOF≠URB 4.215 1.803 0.071* KOF →URB 

URB≠REC 7.759 5.199 2.E-07*** URB →REC 

REC≠URB 15.219 12.349 0.000*** REC →URB 

Not: ***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p < 0.1 sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel önem 

düzeyini temsil ederken, "≠" sembolü nedenselliğin sıfır hipotezini gösterir. 
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Sonuçlar, GDP, REC, URB ve CO2 arasında çift yönlü nedensellik bir 

ilişkinin kanıtlarını göstermektedir. Bu sonuç, Shahzadi vd. (2019), düşük 

gelirli ülkeler için araştırdığı URB ve CO2 arasındaki iki yönlü nedensellik 

ilişkinin sonucu ile aynıdır. Bunun aksine EPU ve KOF ile CO2 emisyonları 

arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

4. Sonuç  

Bu çalışma, 1990-2018 döneminde G7 ülkelerinde ekonomik politika 

belirsizliğinin ve küreselleşmenin çevre kirliliği üzerindeki etkisine 

odaklanmaktadır. Serilerin durağanlığını sınamak için, ikinci nesil birim kök 

testi olan CIPS birim kök testi kullanılmıştır. Durağanlık testinin ampirik 

sonuçlarında değişkenlerin farklı seviyelerde durağan olduğu belirlenmiştir. 

PMG-ARDL yaklaşımı karbondioksit emisyonları, ekonomik politika 

belirsizliği ve küreselleşme arasındaki uzun vadeli ilişkisini incelemek için 

kullanıldı. PMG-ARDL test sonuçlarına göre EPU ve KOF ‘un uzun vadede 

CO2 emisyonları üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. EPU ve KOF' taki %1'lik artış, CO2 emisyonlarını 

sırasıyla %0,10 ve %2,43 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca REC ve 

URB katsayıları %1 anlamlılık düzeyinde negatif ve anlamlıdır. Bununla 

birlikte, GDP katsayısı 0,93'e eşittir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Başka 

bir deyişle, gelirdeki %1'lik bir artış, CO2 emisyonlarını %0,93 oranında 

artırmaktadır. Son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin 

yönünü belirlemek için Dumitrescu Hurlin panel nedensellik testini 

uygulanmıştır. Dumitrescu Hurlin panel nedensellik sonuçlarına göre, CO2' 

den EPU' ya, KOF ‘tan CO2'ye tek yönlü bir nedensellik ilişkisi varken, GDP, 

REC, URB ve CO2 arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı 

doğrulanmıştır.  

Bu çalışmanın sonucunda EPU’nun G7 ülkelerinde CO2 emisyonlarını 

azaltmada önemli ve dikkate değer olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik politika 

belirsizliğinin CO2 emisyonların azaltılmasına fayda sağlamakta olduğu 

çalışmanın sonucunda belirlenmiştir. Bu nedenle politika yapıcıların 

ekonomik politika belirsizliğin olumlu etkilerini en üst seviyeye çıkarması 

gerekmektedir. Dahası politika yapıcılar EPU’nun uygulayabileceği çevresel 

etkileri göz ardı etmemelidir. Bununla birlikte G7 ülkelerinde yenilenebilir 

enerji ve kentleşme çevre dostudur ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı 

sağlamaktadır. Dolayısıyla kentlerde temiz enerji kaynakları tercih edilebilir. 

Ayrıca temiz enerji üretimi için teknolojiler geliştirilmeli ve mevcut kaynaklar 
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etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bu sayede yenilenebilir enerjinin toplam 

enerji içinde payı artırılabilmektedir.  
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BÖLÜM 7 

TÜRKİYE AZERBAYCAN DIŞ TİCARET 

İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Ali NURALİYEV,1 Hürriyet. BİLGE2 

Giriş 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması 

sonrası bağımsızlığını kazanan ülkelerden biri olan Azerbaycan 

Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuş; bu 

tarihten bu yana gerek siyasi gerek sosyo-kültürel gerekse de askeri ve 

ekonomik alanlarda çeşitli politikalar geliştirmişler ve bu yönde çeşitli 

iş birliklerine gitmişlerdir.  

Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut ikili ekonomik ilişkiler 

Kasım 1992 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İş birliği 

Anlaşması ile başlamış; söz konusu anlaşma uyarınca iki ülke bilhassa 

zirai ürünlerin işlenmesi, hafif sanayi tesislerinin kurulması ve 

modernizasyonu, petrokimya ve petrol sanayiinde iş birliği ve ortak 

girişimler, inşaat, ulaşım, iletişim, madencilik ve turizm gibi alanlarda 

iş birliği hususlarında kararlara imza atmalarıdır. Şubat 1994 tarihinde 

iki ülke arasında imzalanan Dostluğun ve Çok Yönlü İşbirliğinin 

Geliştirilmesine Yönelik Anlaşma ile Türkiye ve Azerbaycan 

arasındaki ekonomik iş birliği yeniden çizilmiştir. Anlaşma ile iki ülke 

aralarındaki ticaret hacminin potansiyel kaynaklarına paralel bir 

biçimde artırmayı ve ortak sermaye yatırım projelerinin uygulamaya 

geçirilmesini ve söz konusu projeleri destekleyecek iletişim ve ulaşım 

altyapısının oluşturulmasına karar vermişlerdir (Aslanlı, 2018: 17-19). 

İlerleyen yıllarda da ikili ekonomik temelli ilişkilerin yasal altyapıları 

 
1 Yüksek Lisans Öğrencisi; alinuraliyev1998@gmail.com 
2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve 

Bankacılık Bölümü, hurriyet.bilge@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6196-0556. 

mailto:hurriyet.bilge@gmail.com


 

YERELDEN GLOBAL’E SOSYO-EKONOMİK BAKIŞ 

146 

iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında teşkil olsa da 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığı ilk dönemde Türkiye ve 

Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki iş birlikleri talep 

edilen seviyeye erişememiştir. Söz konusu ekonomik ve ticari 

ilişkilerin gelişimi özellikle son 10 yılda artmaya başlamış; iki ülke 

bilhassa ihtiyaç duyduğu ürün grupları üzerinde dış ticaret işlemlerini 

gerçekleştirmişlerdir (Aslanlı, 2018: 16). 

Türkiye ile Azerbaycan iki farklı devlet olmanın da ötesinde, 

birbirini “kardeş” olarak tanımlayan iki müttefik ülkedir. “Bir millet iki 

devlet” anlayışı dahilinde yürütülen ikili ilişkiler öncelikli olarak siyasi, 

kültürel ve askeri alanlarda kendisini gösterse de ekonomik alanda da 

ilişkiler gelişim göstermeye başlamıştır. Bilhassa dış ticaret alanında 

gelişim gösteren ilişkiler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 

temelini teşkil etmektedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret 

ilişkilerinin dış ticaret ve ikili yatırımlar bazında değerlendirilmesi ve 

Türkiye ile Azerbaycan’ın dış ticaret yoğunluğunu analiz edilmesi 

bakımından önem arz etmektedir.  

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret ilişkilerinin 

inceleneceği bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 

dış ticaret ilişkilerinin belirlenmiş olan dönemler için değerlendirilmesi 

ve dış ticaret yoğunluğunun ölçümlenmesidir. Bununla birlikte bu 

çalışmanın alan yazında yer alması ve sonraki araştırmalara destek 

olabilmesi, bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.   

1. Azerbaycan’ın Ekonomik Yapısı 

Azerbaycan, dünya çapında “Petrolün Ülkesi” şeklinde anılsa da 

ekonomik faaliyetleri yalnızca petrol ve doğalgaz ile sınırlı 

bulunmamaktadır. Azerbaycan'ın belki de en önemli özelliklerinden bir 

tanesi de tarım ülkesi olmasıdır. Tarımın çok fonksiyonluluğu 

konseptiyle ilgili Azerbaycan’da ilk müzakereler 2000 yılında 

yapılmaya başlanmış ve ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik 

sürecinde bu kavram önem kazanmıştır.  

1990’ların başında hem Ermenistan ile olan savaş hem Sovyetler 

Birliği’nden devralınan sorunlu ekonomik yapı, hem de kuzeyde 

gerçekleşen Çeçenistan sorunu, Azerbaycan sanayi açısından gerekli 
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ara malların dış alım yoluyla tedarik edilmesini engellemiş; bu durum 

ise ülkenin ekonomik etkinliklerinin azalmasına yol açmıştır. Yaşanan 

tüm bu gelişmeler ise Azerbaycan ekonomisini darboğaza sürüklemiştir 

(İbrahimli, 2017: 4-5). 1991'den 1994'e kadar olan dönem, 

bağımsızlıktan sonraki ilk dönem olarak kabul edilebilir. Bu dönemde 

ihtisas ve iş bölümüne dayalı ekonomik yapı, SSCB'nin çöküşü sonucu 

sona ermiş, Azerbaycan SSCB ile ortak pazarını kaybetmiş, hammadde, 

yarı mamul, ekipman temini, piyasa, finans ve eski merkezi planlamaya 

dayalı yönetim nedeniyle neredeyse tüm sektörlerde üretim durmuştur. 

Eski birlik devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ortadan 

kaldırılması da buna etki eden önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra, 

Dağlık Karabağ Savaşı ve Moskova-Çeçenya sorunu ticaret yollarının 

kapanmasına neden olmuş, bu da Azerbaycan`ı ekonomik abluka 

durumuna sokmuştur (Aras, 2003; akt., Abbasov, 2021: 30).  

1995 yılından itibaren IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası 

kurumların desteğini alan Azerbaycan, çeşitli istikrar programları 

doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliği ile ekonomisinin tekrar 

yapılandırma yoluna gitmiştir (İbrahimli, 2017: 5). 

Azerbaycan ekonomisinin nerdeyse tamamını petrol, doğal gaz ve 

ürünlerinin ihracatından oluşmaktadır. Azerbaycan dünya petrollerinin 

yarısından fazlasını üretir hale gelmiş, yapılan yatırımlarla 20. yüzyılın 

başında dünyanın bir numaralı petrol üreticisi olmuştur (Gökçe, 2008: 

114). 

Bununla beraber kamu gelirlerinin büyük bir bölümü ile döviz 

rezervlerindeki artış yine enerji sektörleri tarafından sağlanmaktadır. 

Özellikle son dönemde küresel piyasalarda petrol ve doğalgaz 

fiyatlarının artışı, Azerbaycan ekonomisini oldukça olumlu yönde 

etkilemiştir. Ancak diğer yandan bakıldığında ise, tek bir sektöre 

bağımlı konumda olan Azerbaycan ekonomisi, küresel pazarlardaki 

fiyat dalgalanmalarına karşı da kırılgan duruma gelmektedir. Bu 

doğrultuda Azerbaycan hükümeti, ekonominin tek bir sektöre bağlı 

olması ve dolayısıyla kırılgan olmasına yönelik bir tedbir olarak enerji 

dışındaki sektörlerin gelişimi ve ekonomideki çeşitliliğin artırılmasına 

öncelik vermektedir (DEİK, 2013: 13).  
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Azerbaycan’ın son 10 yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 

verileri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Azerbaycan’ın Yıllara Göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 

Verileri (2011-2020) 

Yıl Toplam GSYİH (milyon dolar) 
Kişi başına düşen GSYİH 

(Dolar) 

2011 61.439,9 6.786,6 

2012 65.739,2 7.164,4 

2013 70.476 7.580,6 

2014 73.078 7.761,7 

2015 51.302,3 5.383,6 

2016 35.587,4 3.692,5 

2017 39.322,9 4.039,7 

2018 44.853.5 4.567,6 

2019 46.318,5 4.676,6 

2020 42.356,2 4.247,1 

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022a). System of National 

Accounts and Balance of Payments.  

https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/?lang=en, 

(01.03.2022).  

Tablo 1’de Azerbaycan’ın son 10 yıllık GSYİH verileri verilmiştir. 

2011-2020 dönemi incelendiğinde toplam GSYİH verilerinin dalgalı 

bir eğilim sergilediği görülmektedir. Buna göre 2011 yılında 61.4 

milyar dolar olan GSYİH, 2012 yılında 65,7 milyar dolara, 2013 yılında 

70,4 milyar dolara ve 2014 yılında 73 milyar dolara yükselmiştir. 2015 

yılında GSYİH’de keskin bir düşüş yaşanmış ve bu yıl GSYİH 51,3 

milyar dolara gerilemiştir. 2016 yılında gerileme devam etmiş ve bu yıl 

35,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ufak bir artış 

yaşanarak 39,3 milyar dolara yükselen GSYİH, 2018 yılında 44.8 

milyar dolara ve 2019 yılında 46.3 milyar dolara yükselmiştir. 2020 

yılında ise yeniden bir düşüş yaşanmış ve 42.3 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  
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2. Azerbaycan Türkiye Arasında Dış Ticaretin 

Önemi 

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerde karşılıklı bir şekilde 

gerçekleştirilen yatırımlar ve ikili ticaret hacmi, tam olarak istenilen 

seviyede olmasa bile, Azerbaycan’ın ilk dönemlerine oranla ciddi bir 

artıştan bahsedilebilmektedir. Nitekim Azerbaycan, Türkiye’nin en 

büyük dış ticaret ortaklarından biri durumundadır (Aslanlı, 2018: 15, 

23).   

İki ülke arasında karşılıklı anlaşmaların varlığına rağmen 

Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik ihracatı, Türkiye’nin diğer dış 

ticaret ortaklarına oranla daha düşük kaldığı bir diğer dikkat çeken 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 1’de Türkiye’nin 

Azerbaycan’a gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine ait ihracat oranları 

gösterilmiştir.   
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Tablo 2: Türkiye’nin Azerbaycan’a Gerçekleştirdiği 2013-2020 

Dönemine Ait İhracat Verileri (Milyon Dolar) 1 

Yıl Ülke Miktar (Milyon Dolar) 

2020 Toplam 169.637.755 

 Azerbaycan 2.085.340 

2019 Toplam 180.832.722 

 Azerbaycan 1.788.397 

2018 Toplam 177.168.756 

 Azerbaycan 1.701.927 

2017 Toplam 164.494.619 

 Azerbaycan 1.476.522 

2016 Toplam 149.246.999 

 Azerbaycan 1.387.886 

2015 Toplam 150.982.114 

 Azerbaycan 2.092.207 

2014 Toplam 166.504.862 

 Azerbaycan 3.061.218 

2013 Toplam 161.480.915 

 Azerbaycan 3.174.497 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Dış Ticaret.  

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1, 

(22.03.2022).  

Türkiye’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine 

ait ihracat rakamları Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre 2013-2020 

döneminde en fazla ihracat 3,1 milyar dolarla 2013 yılında 

gerçekleşirken, en az ihracat ise 1,3 milyar dolarla 2016 yılında 

gerçekleşmiştir. 

 

1 TÜİK İstatistikleri kapsamında 2013-2022 dönemi verilerine ulaşılırken; 

Azerbaycan İstatistik Komitesi kapsamında 1992-2020 dönemi verilerine ulaşılmıştır. 

Bu kapsamda her iki ülkeden ortaklaşa elde edilen veriler olan 2013-2020 dönemine 

ait 8 yıllık veriler incelenmiştir.  
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Grafik 1: Türkiye’nin Azerbaycan’a ve Tüm Dünya Geneline 

Gerçekleştirdiği İhracat Verileri (2013-2020) 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Dış Ticaret.  

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1, 

(22.03.2022).  

2013 yılında Türkiye’nin Azerbaycan’a toplam ihracat oranı 3,1 

milyar olarak gerçekleşirken; Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı ise 

yüzde 1,96 olmuştur. 2014 yılında Türkiye’nin Azerbaycan’a toplam 

ihracat oranı bir önceki yıla göre az bir düşüş göstermiş ve 3 milyar 

dolar olarak gerçeklemiş; Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı ise 

yüzde 1,83’e gerilemiştir. 2015 yılında Türkiye’nin Azerbaycan’a 

toplam ihracat oranı yaklaşık 1 milyar dolar oranında gerileyerek 2 

milyar dolara ve toplam ihracatındaki payı ise yüzde 1,38’e gerilemiştir. 

2016 yılında bu gerileme devam ederek Türkiye’nin Azerbaycan’a 

toplam ihracatı 1.3 milyar dolar ve Türkiye’nin toplam ihracatındaki 

payı yüzde 0,92 olarak gerçekleşmiş; 2017 yılında ise Türkiye’nin 

Azerbaycan’a toplam ihracatı ufak bir artış göstererek 1,4 milyar dolara 

yükselmiş, ancak Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı yüzde 0,89’a 

gerilemiştir. 2018 ve 2019 yıllarında da bu artış devam etmiş ve 

Türkiye’nin Azerbaycan’a toplam ihracatı 1,7 milyar dolara, 2019 

yılında ise 1,78 milyar dolara yükselmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin 

Azerbaycan’a ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatına olan payı 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Türkiye 161,4 166,5 150,9 149,2 164,4 177,1 180,8 169,6

Azerbaycan 3,1 3 2 1,3 1,4 1,7 1,78 2,08
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yüzde 0,96’ya ve 2019 yılında ise yüzde 0,98’e yükselmiştir.  2020 

yılında yeniden 2 milyar dolar bandına yükselen Türkiye’nin 

Azerbaycan’a yönelik ihracatı bu yıl 2,08 milyar dolarak 

gerçekleşirken; Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 

1,22’ye yükselmiştir.  

3. Azerbaycan’ın Türkiye’ye İhracatı  

Azerbaycan’ın Türkiye’ye yönelik 2013-2020 dönemine ait ihracat 

verileri incelendiğinde, toplam ihracat verilerinin dalgalı bir eğilim 

gösterdiği görülmektedir. Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı ile 

değerlendirildiğinde Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatının daha 

yüksek olduğu dikkat çeken bir unsurdur. Tablo 2’de Azerbaycan’ın 

Türkiye’ye gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine ait ihracat oranları 

gösterilmiştir.  

Tablo 3: Azerbaycan’ın Türkiye’ye Gerçekleştirdiği 2013-2020 

Dönemine Ait İhracat Verileri (Milyon Dolar) 

Yıl Ülke Miktar (Bin Dolar) 

2020 Toplam 13.740.567 
 Türkiye 2.597.776 

2019 Toplam 19.635.202 
 Türkiye 2.862.688 

2018 Toplam 19.489.068 
 Türkiye 1.825.980 

2017 Toplam 15.319.977 
 Türkiye 1.393.786 

2016 Toplam 13.457.592 
 Türkiye 1.185.663 

2015 Toplam 12.729.138 
 Türkiye 1.477.256 

2014 Toplam 21.828.608 
 Türkiye 502.492 

2013 Toplam 23.975.416 
 Türkiye 525.985 

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade.  

https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en, (22.03.2022). 

Azerbaycan’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine 

ait ihracat oranları Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre 2013-2020 
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döneminde en fazla ihracat 2,8 milyar dolarla 2019 yılında 

gerçekleşirken, en az ihracat ise 502,4 milyon dolarla 2014 yılında 

gerçekleşmiştir. 

Grafik 2: Azerbaycan’ın Türkiye’ye ve Tüm Dünya Geneline 

Gerçekleştirdiği İhracat Verileri (2013-2020) 

 

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade.  

https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en, (22.03.2022). 

2013 yılında Azerbaycan’ın Türkiye’ye toplam ihracat oranı 525,9 

milyon dolar olarak gerçekleşirken; Azerbaycan’ın toplam 

ihracatındaki payı ise yüzde 2,19 olmuştur. 2014 yılında Azerbaycan’ın 

Türkiye’ye toplam ihracat oranı bir önceki yıla göre ufak bir düşüş 

göstermiş ve 502,4 milyon dolar olarak gerçeklemiş; Azerbaycan’ın 

toplam ihracatındaki payı ise yüzde 2,30’a yükselmiştir. 2015 yılında 

Azerbaycan’ın Türkiye’ye toplam ihracat oranı yaklaşık 1 milyar dolar 

oranında artarak 1,4 milyar dolara ve toplam ihracatındaki payı ise 

yüzde 11,6’ya yükselmiştir. 2016 yılında ufak bir gerileme 

gerçekleşerek Azerbaycan’ın Türkiye’ye toplam ihracatı 1,1 milyar 

dolara gerilemiş ve Azerbaycan’ın toplam ihracatındaki payı yüzde 

8,81 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise ufak bir artış yaşanmış ve 

bu yıl Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatı 1,3 milyar dolar olarak 
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gerçekleşirken, toplam ihracatındaki payı ise yüzde 9,09 olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında da bu artış devam etmiş ve 

Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatı 2018 yılında 1,8 milyar dolara, 2019 

yılında ise 1 milyar dolar artarak 2,8 milyar dolara yükselmiştir. Buna 

paralel olarak 2018 yılında Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatının 

Azerbaycan’ın toplam ihracatına olan payı yüzde 9,36’ya ve 2019 

yılında ise yüzde 14,57’ye yükselmiştir. 2020 yılında Azerbaycan’ın 

Türkiye’ye ihracatı 2,5 milyar dolar bandına gerilerken; Azerbaycan’ın 

toplam ihracatındaki payı ise yüzde 18,9’a yükselmiştir.  

4. Türkiye ile Azerbaycan’ın Dış Ticaret 

Yoğunluğu 

İlk olarak Brown (1947) tarafından alan yazına kazandırılan, 

sonradan Kojimoto (1977) ve Kunimoto (1977) tarafından geliştirilen 

ticaret yoğunluğu endeksleri; bir ülkenin belli bir ülke veya ülke 

grubuyla meydana getirmiş olduğu dış ticaret faaliyetlerinin dünya 

ortalamasına göre hangi düzeyde olduğunu açıklamayı 

amaçlamaktadır. Ticaret yoğunluk endekslerinin değer aralığı 0 ile +∞ 

değer aralığındadır. Endeks değerinin birden büyük olması, ülkeler 

arası ticari ilişkilerin yoğun olduğunu göstermektedir. Endeks 

hesaplamaları ülkelerin mukayese edilmesine olanak tanırken, ülke 

büyüklüklerinden etkilenmektedir. İhracat yoğunlaşma endeksi (XIij) 

ve ithalat yoğunlaşma endeksi (MIij) (Tash vd. 2012; akt., Alpdoğan, 

Akal ve Hasanov, 2020: 21):  
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Denklemde yer alan  

• Xij = i ülkesinin j ülkesine ihracatı  

• Xi = i ülkesinin ihracatı  

• Mj = j ülkesinin ithalatı  

• Mw = Dünya toplam ithalatı  

• Mi = i ülkesinin ithalatını ifade etmektedir.  

 

Denklemde yer alan  

• Mij = i ülkesinin j ülkesinden ithalatı  

• Mi = i ülkesinin toplam ithalatı  

• Xj = j ülkesinin toplam ithalatı  

• Xw = Dünya toplam ihracatını ifade etmektedir. 

• Xi = i ülkesinin ihracatını ifade etmektedir. 

Tablo 4: Türkiye’nin Azerbaycan’a Gerçekleştirdiği İhracat ve 

İthalat Yoğunlaşma Endeksleri 

Yıllar 
İhracat Yoğunluk 

Endeksi 

İthalat Yoğunluk 

Endeksi 

2012 1,64 8,45 

2013 1,61 8,23 

2014 1,57 7,78 

2015 1,55 7,22 

2016 1,49 7,10 

2017 1,56 6,62 

2018 1,52 7,50 

2019 1,44 13,08 

2020 1,42 13,32 

2021 1,38 13,55 

Tablo 4’de Türkiye’nin ihracat ve ithalat yoğunlaşma 

endekslerinin hesaplamaları verilmiştir. Buna göre son 10 yıllık verilere 

bakıldığında, 2012 yılında 1,64 olan ihracat yoğunluk endeksinin, 2021 
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yılında 1,38’e gerilediği; ithalat yoğunluk endeksinin ise 2012 yılında 

8,45 olduğu, bu oranın 2021 yılında 13,55’e yükseldiği görülmektedir.  

Tablo 5: Azerbaycan’ın İhracat ve İthalat Yoğunlaşma Endeksleri 

Yıllar 
İhracat Yoğunluk 

Endeksi 

İthalat Yoğunluk 

Endeksi 

2012 8,36 13,64 

2013 8,22 13,28 

2014 7,32 13,83 

2015 6,96 13,91 

2016 7,24 14,94 

2017 6,77 15,61 

2018 7,71 15,09 

2019 13,43 14,34 

2020 13,77 14,73 

2021 14,73 15,32 

Tablo 5’de Azerbaycan’ın ihracat ve ithalat yoğunlaşma 

endekslerinin hesaplamaları verilmiştir. Buna göre son 10 yıllık verilere 

bakıldığında, 2012 yılında 8,36 olan ihracat yoğunluk endeksinin, 2021 

yılında 14,73’e yükseldiği; ithalat yoğunluk endeksinin ise 2012 yılında 

13,64 olduğu, bu oranın 2021 yılında 15,32’ye yükseldiği 

görülmektedir.  

Türkiye ile Azerbaycan’ın ihracat yoğunluk endeksi ile ithalat 

yoğunluk endeksi mukayese edildiğinde; Türkiye’nin Azerbaycan’a 

göre ihracat yoğunluk endeksinin daha düşük olduğu, ithalat yoğunluk 

endeksinin de benzer olarak nispeten daha yüksek olduğu ancak 

birbirine yakın olduğu görülmektedir.  
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Grafik 3: Türkiye ve Azerbaycan’ın Birbirlerine Karşı 

Gerçekleştirdikleri İhracat Yoğunluk Endeksleri 

 

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade.  

https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en, (22.03.2022). 

Grafik 3’te Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirlerine karşı 

gerçekleştirdikleri ihracat yoğunluk endeksleri verilmiştir. Buna göre 

Türkiye’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ihracat yoğunluğu 

Azerbaycan’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat yoğunluğuna göre 

nispeten daha stabil bir halde iken; Azerbaycan’ın Türkiye’ye 

gerçekleştirdiği ihracat yoğunluğu 2012-2018 dönemi arasında dalgalı 

bir eğilim sergilediği, 2019 yılından itibaren hızlı bir artış gösterdiği 

görülmektedir.  
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2013 yılında 525,9 milyon dolardan başlayan Türkiye’nin 

Azerbaycan’a olan ihracatı Grafik 1’den de anlaşılacağı üzere giderek 

düşüş sağlamış bunun sonucu olarak da Grafik 3’te görülen Türkiye’nin 

Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ihracat yoğunluğunun da azaldığı 

görülmektedir. Temel işlevsel ilişkiler açısından ele alındığında 2012 

yılında Azerbaycan ile Türkiye arasında TANAP projesi anlaşması 

imzalanmış olmasına rağmen ihracat yoğunluğunun Türkiye açısından 

azaldığı görülmektedir. Bu temel bağlamda, Türkiye’nin ihracat 

azalması, beklenenin aksine bir tabloyu sergilemektedir. Esas olarak 

silah yatırımına yoğunlaşan Azerbaycan’ın temel gıda ve inşaat demir 

çelik gibi ürün gruplarında bir değişikliğin varlığından söz etmek çok 

mümkün görülmemektedir. Ancak bu tarihlerdeki düşüş, 

Azerbaycan’da yapılan inşaat projelerinin taahhüt ve teslim 

tarihlerinden anlaşılabilmektedir. Teslim tarihi gelen projelerden dolayı 

Türkiye’nin Azerbaycan’a olan ihracat düşüşünü anlaşılabilir 

kılmaktadır. Bununla birlikte, ihracat yoğunluğunda en yüksek gelir 

kaleminin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 2013-2017 arasında 

çoğunlukla stabil ancak ufak düzeylerde düşüşle kendini 

göstermektedir. 2017 yılı sonrasında ise Türkiye’nin Azerbaycan’a 

gerçekleşen ihracat oranı, aşağı ve yukarı yönlü olarak dalgalı bir 

görünümle sergilendiği görülmektedir. 2019 yılı boyunca 13 ortak 

askeri tatbikat yapmaları, askeri malzeme alımlarıyla yükselmiş 

görünmektedir. İki ülke arasındaki bağ, Dağlık Karabağ bölgesinin 

Azerbaycan zaferi ile yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarına 

dahil olduğu 2020 yılı sonrasında, ticaret hacminin özellikle 

Türkiye’nin ihracatı yönünde artışın gerçekleşmeye devam edeceğini 

göstermektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin Azerbaycana 

gerçekleştirdiği ihracatının 2013’ten 2019 yılına kadar istikrarlı bir 

biçimde arttığı, 2019’dan 2021 yılına kadar ise kısmen azaldığı 

görülmektedir.  
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Grafik 4: Türkiye ve Azerbaycan’ın Birbirlerine Karşı 

Gerçekleştirdikleri İthalat Yoğunluk Endeksleri 

 

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade.  

https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en, (22.03.2022). 

Grafik 4’te Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirlerine karşı 

gerçekleştirdikleri ithalat yoğunluk endeksleri verilmiştir. Buna göre 

Türkiye’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ithalat yoğunluğu 

Azerbaycan’a nispeten daha düşük bir değer gösterirken; 

Azerbaycan’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ithalat yoğunluğu ise 

Türkiye’ye göre daha yüksek bir değer göstermektedir. 2012-2018 

döneminde arada yüksek bir fark bulunurken, 2019 yılında aradaki fark 

en düşük seviyeye gerilemiş, 2020 yılından itibaren aradaki fark tekrar 

açılmaya başlamıştır.  
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Sonuç 

Türkiye ve Azerbaycan kültürel açıdan olduğu kadar, coğrafi 

açıdan da birbirine yakın iki “kardeş” ülke durumundadır. Nitekim 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında bağımsızlığını ilan eden 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Söz konusu 

kardeşlik gerek siyasal gerek kültürel gerek askeri gerekse de ekonomik 

alanda kendisini artırarak göstermektedir.  

Azerbaycan, sahip olduğu yüksek katma değerli enerji kaynakları 

sayesinde ekonomik ivme kazanmakla beraber, aynı zamanda bu 

kaynaklarını dış ticaret kapsamında da değerlendirmeyi başarmış bir 

ülkedir. Nitekim Azerbaycan’ın 2020 yılında en fazla ihracatta 

bulunduğu ilk ürünlerin başında 11,9 milyar dolarla mineral yakıtlar, 

mineral yağlar ve bunların türevleri gelmektedir. Azerbaycan’ın sahip 

olduğu enerji kaynakları Türkiye ile olan ihracatında da ön plana 

çıkmakta fakat; Türkiye her ne kadar Azerbaycan’ın dış ticaretinde 

önemli bir ülke olsa da, en fazla ihracatta bulunulan ilk 10 ülke 

değerlendirildiğinde, Türkiye’nin İtalya’nın gerisinde 2. sırada yer 

aldığı görülür. Bu durum, Azerbaycan enerjisinin Avrupa pazarına 

İtalya üzerinden dağıtımının gerçekleşmesi ile açıklanabilmektedir.  

Azerbaycan’ın 2020 yılında en çok ihracatta bulunduğu diğer 

ülkeler ise sırasıyla Rusya, Yunanistan, Hırvatistan, Gürcistan, İsrail, 

Çin, Ukrayna ve Almanya olarak gerçekleşmiştir. Azerbaycan’ın eski 

Sovyetler Birliği ülkelerini teşkil eden Bağımsız Devletler Topluluğu 

(BDT) üyesi ülkeleri ile olan ihracat ilişkilerine bakıldığında 2020 

yılında BDT ülkeleri ile 1,3 milyar dolar oranında ihracat 

gerçekleştirirken; bu ülkeler arasında en yüksek payı 709,3 milyon 

dolarla Rusya almıştır. Azerbaycan’ın Türkiye’ye yönelik ihracatına 

bakıldığında ise ihracat verilerinin incelenen dönemde dalgalı bir 

eğilim sergilediği görülmektedir. Bununla birlikte Azerbaycan’ın 

Türkiye’ye ihracatı ile Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik ihracatı 

mukayese edildiğinde, Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatının daha 

yüksek olduğu görülür.  

Azerbaycan’ın ithalatına bakıldığında ise 2020 yılı için en fazla 

ithalatta bulunduğu ürünün 1,5 milyar dolarla nükleer reaktörler, 
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kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar ve bunların aksamı ürün 

grubuna ait olduğu görülür. Toplam ithalat verilerinin ise dalgalı bir 

eğilim sergilediği görülmekle birlikte, Azerbaycan’ın en fazla ithalatta 

bulunduğu ülkenin Rusya olduğu, Türkiye’nin ise ihracatta olduğu gibi 

2. sırada geldiği görülmektedir. Azerbaycan’ın 2020 yılında en çok 

ithalatta bulunduğu diğer ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD, Almanya, 

Fransa, Ukrayna, İtalya, İran, Japonya ve Güney Kore olduğu 

görülmektedir. BDT ülkeleri ile gerçekleştirilen ithalat oranlarına ve 

ülkelerin sıralarına bakıldığında ise BDT ile toplam ithalat oranının 2,8 

milyar dolar olduğu; ilk sırada Rusya’nın geldiği görülmektedir. 

Rusya’yı Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, 

Özbekistan, Moldova ve Kırgızistan’ın izlediği dikkati çekmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye ile Azerbaycan’ın dış ticaret yoğunluğu 

analiz edilmiştir. Türkiye’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ihracat 

yoğunluk endeksleri ile ithalat yoğunluk endekslerine bakıldığında her 

ikisinin de 1’den büyük olması sebebiyle yoğun bir ilişki olduğu; ancak 

Türkiye’nin Azerbaycan’dan gerçekleştirdiği ithalat yoğunluğunun 

ihracatına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 

Türkiye’nin Azerbaycan’dan ithalatının daha yoğun bir biçimde 

gerçekleştiği görülmektedir. Esas olarak Türkiye Cumhuriyeti ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti iki kardeş ülke olarak anılacak kadar ortak 

kültürel değerlere sahip görünmektedir. Ancak bu ortak bağlar, birçok 

pazarlama taktiğinde sunulan kültüre göre hedefli yönlendirme ve 

reklam taktiklerinin uluslararası düzeyde ve küresel kavramlarla ele 

alındığı literatürden anlaşılacağı üzere derinleşmenin bir adımı olarak 

kabul görmesine rağmen, satış hedeflerinin beklenen düzeyde olmadığı 

sonucu açıkça görünmektedir.  

Türkiye açısından ihracat performansı giderek yükselen bir değer 

ile Azerbaycan’ın Türkiye ürünlerini tercih etme noktasında farklı 

düşünceye sahip olduğu görünmektedir. Bu durum Türkiye’nin ürün 

yelpazesini arttırdıkça değişebilecek bir olguyu sunmaktadır. Bununla 

birlikte, Rusya ile Azerbaycan arasındaki yıllara dayanan ortaklığı da 

görmezden gelmek mümkün görülmemektedir. Hali hazırda 

uluslararası bir aktör olan Rusya ile iyi ilişkiler kurması gerekliliği de 

anlaşılmaktadır.  Bu bağlamda ticaret, iyi ilişkilerin geliştirilmesi 

anlamında ülkeler arasında kullanılacak bir uluslararası denge politika 
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aracı olarak da görülebileceğinin bir göstergesi olarak kabulünü 

göstermektedir. Bununla birlikte, coğrafi avantaj gereği yakın ülkelerle 

ticaret anlaşmaları, hizmet ve/veya ürünü satın alan ülkenin lojistik vb. 

konularda maliyeti düşürme anlamını da doğurmaktadır. Dolayısıyla, 

teknolojik ürünler ve katma değerli ürünleri piyasaya sunmakta 

Türkiye’den daha aktif olan Rusya ve İsrail ile Azerbaycan’ın bu 

ürünleri tercih etme belirteçlerinden biri olduğunu da unutmamak 

gerekmektedir. 

Azerbaycan ve Türkiye arasında genel anlamda stabil ürünlerin 

olduğu ancak bu ürünlere yenilerinin eklenmesi halinin 2019 yılı itibari 

ile arttığını da çalışmanın Grafik 3 ve Grafik 4’te görüldüğü üzere 

Türkiye’nin Azerbaycan’a olan ihracatının teknoloji kaleminin 

faaliyete girmesi ile arttığı sunulmaktadır. Bu da ortak kültüre dayalı 

ilişkide ancak, ihtiyaç doğrultusunda tercihlerin yapılması noktasında 

karar eyleminin Azerbaycan için Türkiye seçeneği sunulduğunda, 

seçimin bu yönde sonuçlanabileceğini göstermektedir. Buradan 

hareketle şunu söylemek mümkündür ki; “ortak kültür kavramı 

uluslararası ticarette ve ilişkilerde önemlidir. Ancak bu önem, sunulan 

ürünlerle de alakalı olarak şekillenmektedir. Dolayısıyla ihracat 

kalemlerinde Türkiye nasıl ki petrol ve türevi ürünlerde yakın kültür 

bağı bulunan Azerbaycan ile alışveriş halindeyse ve yıldan yıla 

Azerbaycan ürünlerine yönelik talebini arttırmış ise, Azerbaycan’ın da 

ihtiyaçları söz konusu olduğunda ve arzın oluştuğu ürünü Türkiye’den 

karşılaması hali söz konusu olduğunda nihai kararda Türkiye’den yana 

kullanması kuvvetle muhtemeldir. Bu bağlamda iki ülke arasındaki 

alışveriş temellerinde ihtiyaçlar kavramı güçlü karar verme eylemi 

doğrultusunda uygulandığında, Kültür bağlamının diğer çalışmalarda 

savunulduğu üzere anlamlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

yakın coğrafya avantajına Laçin koridorunun açılmasıyla daha fazla 

kavuşan Azerbaycan ve Türkiye’nin iş birliği ve ticaret faaliyetlerinin 

artacağı bir geleceği tahmin etmek zor görünmemektedir.  

Coğrafi yakınlıktan dolayı ülkeler arasında ulaşımın az zaman alıcı 

olması ve taşıma giderlerin az maliyetli olması ticareti artıran mühim 

faktörlerden biridir.Lakin, Azerbaycan Devleti ve Türkiye Devletinin 

ortak sınırı olmadığından (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç) devamlı 

kargo taşımacılığının yapılamaması, aynı zamanda demiryolu 
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bağlantısının olmaması sebebiyle karayolu  taşımacılığı zorunlu hale 

gelmiş ve bu durum maliyetleri artırmıştır.Bu durum, zaman kaybının 

yanı sıra iki ülke içinde ek maliyetler getirmekle beraber dış ticaretin 

gelişmesini önlemektedir.  

Fizibilite mantığında olduğu üzere, maliyet düşüşü burada kendini 

göstermektedir. Dolayısıyla bugüne dek ihtiyaçlar noktasında özellikle 

teknoloji temelli ürünlerde pahalı bir ülke olan, çünkü kendi ürünlerini 

piyasaya sürmeyerek dışarıdan bu ihtiyacını gideren Türkiye’nin 

teknolojiye cevap verme kabiliyeti ortaya çıktığında iki ülke arasındaki 

etkileşimin alışveriş temelinde yoğunlaşacağını göstermektedir. 

Bununla birlikte ürünleri daha kullanılabilir kılan katma değerli ürünler 

kategorisinde de Türkiye’nin hamlesi beklenmektedir. İki ülke arasında 

özellikle Laçin koridorunun bağlantısıyla TANAP projesinin daha aktif 

hale gelmesi de söz konusu olasılıklar içerisinde kendini 

göstermektedir. 
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BÖLÜM 8 

MEVDUAT HESAPLARININ 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Ayhan YATBAZ1 

Giriş 

Mevduat bankalarınca belirli vade dahilinde ya da vadesiz olarak 

toplanabilen borç para niteliğindeki fonlara mevduat denmektedir. 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat “yazılı ya da 

sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle 

ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede 

geri ödenmek üzere kabul edilen para” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 

tanımdan da anlaşılacağı üzere mevduat hesapları vade bakımından 

vadesiz mevduat hesapları ve vadeli mevduat hesapları olarak iki kısma 

ayrılmaktadır. Vadesiz mevduat hesabı mevduat bankalarında 

açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri 

çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir 

getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesapları ifade etmektedir. 

Vadeli mevduat hesabı ise belirli bir vade ve sabit bir faiz oranı 

üzerinden açılabilen hesaplar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte 

mevduat hesapları aşağıdaki şekilde çeşitli açılardan sınıflandırılabilir: 

 
1 Arş. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 

Finans ve Bankacılık Bölümü, ayhan.yatbaz@cbu.edu.tr 
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Şekil 1: Mevduat Hesaplarının Sınıflandırılması 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye’deki mevduat bankaları faaliyetlerini Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan 

“Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına 

İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” ve tebliğ hükümleri 

çerçevesinde muhasebeleştirmektedirler. Söz konusu yönetmelik 

hükümlerine göre faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinde Türkiye 

Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TFRS) esas alınmaktadır. Mevduat bankaları finansal 

Para Birimi 
Bakımından

Tasarruf 
Mevduatı

Döviz 
Tevdiat 
Hesabı

Kıymetli 
Maden 
Depo 

Hesapları

Hesap 
Sahibinin 
Statüsü 

Bakımından

Gerçek Kişi 
Tasarruf 

Mevduatı

Resmi 
Kuruluşlar 
Mevduatı

Ticari 
Kuruluşlar 
Mevduatı

Diğer 
Kuruluşlar 
Mevduatı

Bankalar 
Mevduatı

Hesap 
Sahibinin 
Uyruğu 

Bakımından

Yurt İçi 
Yerleşik

Yurt Dışı 
Yerleşik

Faiz Oranı 
Bakımından

Sabit Faiz 
Oranlı

Değişken 
Faiz Oranlı

Vade 
Bakımından

Bir Aya 
Kadar Vadeli 
(1 Ay Dahil)

Bir Aydan 3 
Aya Kadar 

Vadeli (3 Ay 
Dahil)

3 Aydan 6ı 
Aya Kadar 

Vadeli (6 Ay 
Dahil)

6 Aydan Bir 
Yıla Kadar 

Vadeli

Bir Yıl ve 
Daha Uzun 

Vadeli

Bir Yıl ve 
Daha Uzun 

Vadeli –
Aylık/3 
Aylık/6 

Aylık/Yıllık 
Faiz 

Ödemeli

Birikimli 
Mevduat
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durum tablosu (bilanço), gelir tablosu (kâr ve zarar tablosu), özkaynak 

değişim tablosu, nakit akış tablosu ve kâr dağıtım tablosundan oluşan 

finansal tabloları hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler. Bankalarca 

muhasebeleştirme işlemlerinde esas alınacak Tekdüzen Hesap Planı da 

BDDK tarafından yayınlanmış olan “Tekdüzen Hesap Planı Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu yönetmelik aynı 

zamanda finansal kiralama, faktöring, finansman ve tasarruf finansman 

şirketlerini kapsamaktadır. Söz konusu Tekdüzen Hesap Planı BDDK 

tarafından TFRS’ye uygun olarak hazırlanmış olup “Tekdüzen Hesap 

Planı ve İzahnamesi” adıyla yayınlanmıştır.  

Mevduat bankalarınca uygulanacak hesap planı belirli hesaplar 

hariç altı haneden oluşacak şekilde hazırlanmıştır. Buna göre bir hesap 

numarasında birinci hane grup numarası, ikinci ve üçüncü hane 

defterikebir hesap numarası, dördüncü ve beşinci hane yardımcı hesap 

numarası, altıncı hane ise alt hesap numarasını ifade etmektedir. 

Örneğin “022002” hesap numarasında “0” Dönen Değerler hesap 

grubunu, “22” Yurtiçi Bankalar-T.P. defterikebir hesap numarasını, 

“00” Vadesiz Hesap yardımcı hesap numarasını, en sonda yer alan “2” 

ise Yabancı Mevduat Bankaları alt hesap numarasını belirtmektedir. 

Söz konusu hesap tam gösterimi aşağıdaki gibidir: 

0 Dönen Değerler 

022 Yurtiçi Bankalar - T.P. 

02200 Vadesiz Hesap 

022002 Yabancı Mevduat Bankaları 

Bazı hesaplar ise yedi haneli olarak açılmıştır. Bu duruma örnek 

olarak aşağıdaki hesap gösterilebilir: 

0 Dönen Değerler 

030 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul 

Değerler -T.P. (Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler) 

03000 Mali Kuruluşlar Bono ve Tahvilleri 

030000 Kamu Mevduat Bankaları 

0300000 Bono 
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1. Vadesiz Mevduat Hesaplarına İlişkin Örnek 

Uygulamalar ve Muhasebeleştirilmesi 

Vadesiz mevduat hesabı mevduat bankaları nezdinde açtırılabilen 

herhangi bir vade içermeyen ve hesap sahibine herhangi bir getiri 

sunmayan mevduat hesaplarıdır. Vadesiz mevduat hesapları getiri 

sunmamakla beraber hesap sahiplerine aşağıda belirtilen birtakım 

bankacılık hizmetlerini sunar (5411 sayılı Bankacılık Kanunu): 

- Hesaba para yatırma ve hesaptan para çekme işlemleri 

- Para transferi (virman, havale, EFT, FAST, SWIFT) işlemleri 

- Çek işlemleri 

- Fatura ve kurum ödemeleri işlemleri 

- Kartlı ödeme işlemleri 

- Online ödeme işlemleri 

Vadesiz mevduat hesabına yönelik ortaya çıkan işlemlerin 

muhasebeleştirilmesinde farklı durumlara göre farklı hesapların 

kullanılması söz konusudur. Vadesiz mevduat hesaplarının 

izlenmesinde kullanılacak hesaplar defterikebir hesap düzeyinde 

aşağıdaki gibidir (BDDK, Tekdüzen Hesap Planı): 

300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz 

301 Döviz Tevdiat Hesabı – Vadesiz 

302 Tasarruf Mevduatı (Y.D.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz 

304 Resmi, Ticari ve Diğer Kurumlar Mevduatı (Y.İ.Y.) – Vadesiz 

305 Kıymetli Maden Depo Hesapları - Vadesiz - Y.P. 

306 Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı (Y.D.Y.) – Vadesiz 

308 Bankalar Mevduatı - Vadesiz - T.P. 

309 Bankalar Mevduatı - Vadesiz - Y.P. 

Mevduat bankası nezdinde vadesiz mevduat hesabı açılıp hesaba 

para yatırıldığında normal şartlarda 010 Kasa hesabının borç tarafına 

karşılık vadesiz mevduat hesabının türüne göre 300-309 arasında yer 

alan hesaplardan birinin alacak tarafına ya da para çekildiğinde tam 

tersi kayıt yapılır. Ancak işlemin yapıldığı şube, hesabın açıldığı 

şubeden farklı ise 290 Şubeler Cari Hesabı - T.P. Ve 291 Şubeler Cari 
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Hesabı - Y.P hesaplarından uygun olanı kullanılır (BDDK, Tekdüzen 

Hesap Planı). 

2. Bir Bankanın Aynı Şubesinde Vadesiz Hesaba 

Para Yatırma ve Çekme İşleminin 

Muhasebeleştirilmesi 

İşlem yapılan şube ile hesabın bulunduğu şube aynı ise para 

yatırma işleminde 300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – 

Vadesiz hesabının alacak tarafına karşılık 010 Kasa hesabının borç 

tarafına kayıt yapılır. Para çekme işleminde ise 300 Tasarruf Mevduatı 

(Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz hesabının borç tarafına karşılık 010 

Kasa hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 

Örnek 1: Ahmet Bey 1.10.2022’de A Bankasının Mesir Şubesine 

gelerek buradaki vadesiz mevduat hesabına 10.000 TL yatırmıştır. 

Çözüm 1.1: Vadesiz mevduat hesabına para yatırılması 

1.1 
 

1.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 010 KASA 10.000  

  
300 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADESİZ 
 10.000 

 Vadesiz mevduata para yatırma   

      

      

Bu kayıtta bankaya 10.000 TL para yatırıldığı için 010 Kasa 

hesabının borç tarafına karşılık 300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek 

Kişiler) – Vadesiz hesabının alacak tarafına 10.000 TL kaydedilmiştir.  
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Örnek 2: Ahmet Bey 2.10.2022’de A Bankasının Mesir Şubesine 

gelerek buradaki vadesiz mevduat hesabından 5.000 TL çekmiştir. 

Çözüm 2.1: Vadesiz mevduat hesabından para çekilmesi 

 
 

5.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

2.1 
300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADESİZ 
5.000  

  010 KASA   5.000 

 Vadesiz mevduattan para çekilmesi   

      

      

Bu kayıtta bankadan 5.000 TL para çekilmiş olmasından dolayı 

010 Kasa hesabının alacak tarafına karşılık 300 Tasarruf Mevduatı 

(Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz hesabının borç tarafına 5.000 TL 

kaydedilmiştir. 

3. Bir Bankanın Farklı İki Şubesinde Vadesiz 

Hesaba Para Yatırma İşleminin 

Muhasebeleştirilmesi 

İşlem yapılan şube ile para yatırılan şube aynı bankaya ait olmakla 

birlikte farklı şubeler ise para yatırma işlemi gerçekleştiğinde parayı 

tahsil eden şube 010 Kasa hesabının borç tarafına karşılık 290 Şubeler 

Cari Hesabının alacak tarafına kayıt yaparken, hesabın bulunduğu şube 

ise 290 Şubeler Cari Hesabının borç tarafına karşılık 300 Tasarruf 

Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz hesabının alacak tarafına 

kayıt yapar. 

Örnek 3: Ahmet Bey 10.10.2022 tarihinde A Bankasının Malta 

Şubesine gelerek Mesir Şubesinde bulunan vadesiz mevduat hesabına 

10.000 TL yatırmıştır.  
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Çözüm 3.1: A Bankası Malta Şubesinin (Parayı Tahsil Eden Şube) 

Yapacağı Kayıt: 

3.1 
 

1.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 010 KASA 10.000  

  
290 ŞUBELER CARİ HESABI 

     - Mesir Şubesi 
 10.000 

 
Mesir şubesindeki vadesiz hesaba para 

yatırma 
  

      

      

Bu kayıtta hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubede bankaya 

para yatırma işlemi gerçekleştiği için 290 Şubeler Cari Hesabı devreye 

girmiştir. Banka muhasebesinde şubeler arası işlemler de kaydedildiği 

için her şube için ayrı muhasebe kayıtları yapmak gerekmektedir. Buna 

göre 10.000 TL parayı tahsil eden Malta şubesinin yapacağı kayıtta 010 

Kasa hesabının borç tarafına karşılık 290 Şubeler Cari Hesabının alacak 

tarafına 10.000 TL kaydedilmiştir. 

Çözüm 3.2: A Bankası Mesir Şubesinin (Hesabın Bulunduğu Şube) 

Yapacağı Kayıt 

3.2 
 

1.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
290 ŞUBELER CARİ HESABI 

     - Malta Şubesi 
10.000  

  
300 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADESİZ 
 10.000 

 Vadesiz mevduat hesabına para yatırma   

      

      

Para yatırma işlemine istinaden hesabın bulunduğu Mesir 

şubesinin yaptığı bu kayıtta 290 Şubeler Cari Hesabının borç tarafına 

karşılık 300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz 

hesabının alacak tarafına 10.000 TL kaydedilmiştir. 
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4. Bir Bankanın Farklı İki Şubesinde Vadesiz 

Hesaba Para Çekme İşleminin 

Muhasebeleştirilmesi 

İşlem yapılan şube ile para çekilen şube aynı bankaya ait olmakla 

birlikte farklı şubeler ise para çekme işlemi gerçekleştiğinde parayı 

ödemesini yapan şube 010 Kasa hesabının alacak tarafına karşılık 290 

Şubeler Cari Hesabının borç tarafına kayıt yaparken, hesabın 

bulunduğu şube ise 290 Şubeler Cari Hesabının alacak tarafına karşılık 

300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz hesabının 

borç tarafına kayıt yapar. 

Örnek 4: Ahmet Bey 10.10.2022 tarihinde A Bankasının Malta 

Şubesine gelerek Mesir Şubesinde bulunan vadesiz mevduat 

hesabından 5.000 TL çekmiştir. Malta şubesi bu işlemden dolayı %5 

BSMV dahil 30 TL tahsil etmiştir. 

Çözüm 4.1: A Bankası Mesir Şubesinin (Hesabın Bulunduğu 

Şube) Yapacağı Kayıt 

 
 

5.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

4.1 
300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADESİZ 
5.000  

  
290 ŞUBELER CARİ HESABI 

     - Malta Şubesi 
 5.000 

 
Vadesiz mevduat hesabından para 

çekilmesi 
  

      

      

Bu kayıtta para çekme işlemine istinaden hesabın bulunduğu Mesir 

şubesi 300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadesiz 

hesabının borç tarafına karşılık 290 Şubeler Cari Hesabının alacak 

tarafına 5.000 TL kaydetmiştir.   
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Çözüm 4.2: A Bankası Malta Şubesinin (Paranın Çekildiği Şube) 

Yapacağı Kayıtlar 

Paranın ödenmesi 

4.2 
 

5.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
290 ŞUBELER CARİ HESABI 

     - Mesir Şubesi 
5.000  

  010 KASA  5.000 

 
Vadesiz mevduat hesabından para 

çekilmesi 
  

      

      

Bu kayıtta para çekme işlemine istinaden paranın çekildiği Malta 

şubesi 290 Şubeler Cari Hesabına karşılık 010 Kasa hesabının alacak 

tarafına 5.000 TL kaydetmiştir. 

Çözüm 4.3: Masrafın tahsil edilmesi 

4.3 
 

5.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 010 KASA 30  

  
760 BANKACILIK 

HİZMETLERİ GELİRLERİ 
 28,57 

  
380 ÖDENECEK VERGİ, 

RESİM, HARÇ VE PRİMLER 
 1,43 

 Masrafın tahsil edilmesi   

      

      

Bu kayıtta para çekme işlemine istinaden Malta şubesi 30 TL 

masraf kesintisi yapmıştır. Bu paranın 1,43 TL’si BSMV, kalan kısmı 

ise bankacılık hizmet geliridir. Bu doğrultuda 010 Kasa hesabının 

alacak tarafına karşılık 760 Bankacılık Hizmet Gelirleri hesabı ile 380 

Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler hesabının alacak tarafına 

sırasıyla 30 TL, 28,57 TL ve 1,43 TL kaydedilmiştir. 

5. Vadeli Mevduat Hesaplarına İlişkin Örnek 

Uygulamalar ve Muhasebeleştirilmesi 

Vadeli mevduat hesabı mevduat bankaları nezdinde belirli bir vade 

dahilinde açtırılabilen ve hesap sahibine vade sonunda belirli bir getiri 
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sunan hesaplardır. Vadeli mevduat hesapları para birimi, hesap 

sahibinin kimliği, vade uzunluğu gibi farklı açılardan çeşitli şekillerde 

türlere ayrılabilir. Vadeli mevduat hesaplarının izlenmesinde kullanılan 

hesaplar defterikebir düzeyinde aşağıdaki gibidir: 

310 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y. Gerçek Kişiler) – Vadeli  

311 Döviz Tevdiat Hesabı - Vadeli  

312 Tasarruf Mevduatı (Y.D.Y Gerçek Kişiler) – Vadeli 

314 Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı (Y.İ.Y.) – Vadeli 

315 Kıymetli Maden Depo Hesapları - Vadeli - Y.P 

316 Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı (Y.D.Y.) – Vadeli 

318 Bankalar Mevduatı - Vadeli - T.P.  

319 Bankalar Mevduatı - Vadeli - Y.P. 

Mevduat bankası nezdinde vadesiz mevduat hesabı açılıp hesaba 

para yatırıldığında normal şartlarda 010 Kasa hesabının borç tarafına 

karşılık vadeli mevduat hesabının türüne göre 310-319 arasında yer alan 

hesaplardan birinin alacak tarafına ya da para çekildiğinde tam tersi 

kayıt yapılır. 

Vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili yapılacak muhasebe kayıtlarında 

aşağıda belirtilen dört tarih öne çıkmaktadır. 

- İşlem Tarihi: Hesabın açıldığı, hesaba paranın yatırıldığı 

tarihtir. Bu tarihte 010 Kasa hesabının borç tarafına karşılık 

310-319 nolu hesaplardan uygun olan hesabın alacak tarafına 

kayıt yapılır. 

- Valör Tarihi: Faizin işlemeye başladığı tarihtir. Vadeli 

mevduat hesaplarında valör tarihi paranın hesaba yattığı 

günden sonraki ilk iş günüdür. Gerek reeskont faizi gerekse 

vade sonu faizi hesaplanırken valör tarihi esas alınır. 

- Raporlama Tarihi: Vade içerisinde kalan her ayın sonunda 

yapılan reeskont faiz kaydedildiği tarihtir. Reeskont faizi 

vadeye sonunda bankaca ödenecek faizin vade içinde kalan 

aylara dağıtılması işlemidir. 

- Vade Tarihi: Vadenin sona erdiği tarihtir. Vade sonunda 

işlemiş olan faiz vadeli mevduat hesabına aktarılır. Bu faizden 

gelir vergisi kesintisi yapılır. Müşterinin talimatına göre vadeli 
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hesapta bulunan para ya vadesiz hesaba aktarılır ya da vadeli 

hesap kaldığı yerden devam eder.  

Vadeli mevduat hesaplarında her ay sonu itibarıyla vade başından 

itibaren işlemiş olan faizler tahakkuk ettirilerek reeskont kaydı yapılır. 

Buna göre her ay sonunda reeskont faizi hesaplanıp 610 Türk Parası 

Mevduata Verilen Faizler hesabının borç tarafına karşılık 360 Faiz ve 

Gider Reeskontları hesabının alacak tarafına kaydedilir. Bu noktada ay 

sonunda reeskont kaydının iptal edilip edilmemesine göre iki farklı 

reeskont kayıt yöntemi mevcuttur. Ay sonunda yapılan reeskont faizi 

kaydı ertesi ayın hemen başında ters kayıtla kapatılıp izleyen ayın 

sonunda vade başından itibaren yeniden bir reeskont faiz hesaplanıp 

reeskont kaydı yapılıyorsa iptal yöntemi, kapatılmayıp öylece 

bırakılıyor ve ay sonlarında aylık olarak reeskont faizi hesaplanıp 

reeskont kaydı yapılıyorsa da birikimli yöntem uygulanıyor demektir. 

Vadeli mevduat hesabıyla ilgili sunulan örnekte iptal yöntemi ve 

birikimli yönteme göre ayrı ayrı olmak üzere iki farklı çözüm 

yapılmıştır. 

6. İptal Yöntemine Göre Vadeli Mevduat 

Hesabının Muhasebeleştirilmesi 

İptal yöntemine göre ay sonunda yapılan reeskont faizi kaydı ertesi 

ayın hemen başında ters kayıtla kapatılıp izleyen ayın sonunda vade 

başından itibaren yeniden bir reeskont faiz hesaplanıp reeskont kaydı 

yapılmaktadır. 

Örnek 5: Ahmet Bey 10.09.2022 tarihinde A Bankasının Mesir 

Şubesinde %18 faiz oranlı 3 ay vadeli mevduat hesabı açtırarak söz 

konusu hesaba elden 30.000 TL yatırmıştır. Vade sonunda %10 gelir 

vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan faiz ve anapara müşterinin 

vadesiz mevduat hesabına alınmıştır. Banka reeskont kaydını iptal 

yöntemine göre yapmaktadır. 

Çözüm 5.1: Vadeli mevduat hesabının muhasebeleştirilmesinde 

işlem tarihi, raporlama tarihi ve vade sonu tarihi esas alınmıştır. 

İşlem tarihi ve hesap açılışı  
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5.1 
 

10.9.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 010 KASA 30.000  

  
310 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADELİ 
 30.000 

 
Paranın vadeli mevduat hesabına 

yatırılması 
  

      

      

Bu kayıtta vadeli hesaba 30.000 TL para yatırılmasından dolayı 

010 Kasa hesabının borç tarafına karşılık 310 Tasarruf Mevduatı 

(Y.İ.Y. G.K.)-Vadeli hesabının alacak tarafına 30.000 TL 

kaydedilmiştir. 

Birinci Raporlama Anı Reeskont Kayıtları 

Birinci raporlama anı 11.9.2022 tarihi faizin işlemeye başladığı 

valör tarihi olmak üzere 11.9.2022-30.9.2022 tarihleri arasında işleyen 

20 günlük faizi kapsamaktadır. Buna göre birinci raporlama anı olan 

30.9.2022 tarihinde işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 20

36.500
= 295,89 𝑇𝐿 

Buna göre eylül ayı sonunda yapılacak reeskont kaydı ve ekim ayı 

başında yapılacak eylül ayı reeskont iptal kaydı aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

5.2 
 

30.9.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
295,89  

  
360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI 
 295,89 

 Eylül ayı reeskont kaydı   

 
 

01.10.2022 
   

    

5.3 360 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 295,89  

  
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
 295,89 

 Eylül ayı reeskont iptal kaydı   
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Bu kayıtlarda öncelikle ay sonu reeskont kaydı yapılmış, hemen 

ardından da iptal yöntemi uygulanmasından dolayı ters kayıt 

yapılmıştır. Buna göre Eylül ayı sonunda 610 Türk Parası Mevduata 

Verilen Faizler hesabının borç tarafına karşılık 360 Faiz ve Gider 

Reeskontları alacak tarafına 295,89 TL kaydedilmiştir. Ertesi ayın 

hemen başında ise tam tersi kayıt yapılarak reeskont kaydı iptal 

edilmiştir. 

İkinci Raporlama Anı Reeskont Kayıtları 

İkinci raporlama anı 11.09.2022-31.10.2022 tarihleri arasında 

işleyen 51 günlük faizi kapsamaktadır. Buna göre ikinci raporlama anı 

olan 31.10.2022 tarihinde işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 51

36.500
= 754,52 𝑇𝐿 

Buna göre ekim ayı sonunda yapılacak reeskont kaydı ve kasım ayı 

başında yapılacak ekim ayı reeskont iptal kaydı aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

5.4 
 

31.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
754,52  

  
360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI 
 754,52 

 Ekim ayı reeskont kaydı   

5.5 
 

01.11.2022 
   

    

 360 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 754,52  

  
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
 754,52 

 Ekim ayı reeskont iptal kaydı   

      

      

Bu iki kayıtta da öncelikle Ekim sonu itibarıyla işlemiş olan 

reeskont faizine ilişkin olarak reeskont kaydı yapılmış, hemen ertesi 

ayın ilk günü ise ters kayıtla kapatılmıştır.  
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Üçüncü Raporlama Anı Reeskont Kayıtları 

Üçüncü raporlama anı 11.09.2022-30.11.2022 tarihleri arasında 

işleyen 81 günlük faizi kapsamaktadır. Buna göre üçüncü raporlama anı 

olan 30.11.2022 tarihinde işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 81

36.500
= 1.198,36 𝑇𝐿 

Buna göre kasım ayı sonunda yapılacak reeskont kaydı ve aralık 

ayı başında yapılacak kasım ayı reeskont iptal kaydı aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

5.6 
 

30.11.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 

610 TÜRK PARASI 

MEVDUATA VERİLEN 

FAİZLER 

1.198,36  

  
360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI 
 1.198,36 

 Kasım ayı reeskont kaydı   

5.7 
 

01.12.2022 
   

    

 
360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI 
1.198,36  

  

610 TÜRK PARASI 

MEVDUATA VERİLEN 

FAİZLER 

 1.198,36 

 Kasım ayı reeskont iptal kaydı   

      

      

Bu iki kayıtta da öncelikle Kasım sonu itibarıyla işlemiş olan 

reeskont faizine ilişkin olarak reeskont kaydı yapılmış, hemen ertesi 

ayın ilk günü ise ters kayıtla kapatılmıştır. 

Vade Sonu Kayıtları 

Vade sonunda hesaplanacak faiz 11.09.2022-09.12.2022 tarihleri 

arasında işleyen 90 günlük vadeyi kapsamaktadır. Buna göre vade 

sonunda işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 90

36.500
= 1.331,51 𝑇𝐿 
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Vade sonunda işlemiş olan 90 günlük faizin vadeli mevduat 

hesabına aktarılması, gelir vergisinin kesilmesi ve kalan meblağın 

vadesiz hesaba aktarılmasına ilişkin kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır: 

5.8 
 

10.12.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
1.331,51  

  
310 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADELİ 
 1.331,51 

 
Vade sonunda işleyen faizin vadeli hesaba 

aktarılması 
  

5.9 
 

10.12.2022 
   

    

 
310 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADELİ 
133,15  

  
380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, 

HARÇ VE PRİMLER 
 133,15 

 
Gelir vergisi kesintisi 

(1.331,51*0,10=133,15) 
  

5.10 
 

10.12.2022 
   

    

 
310 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADELİ 
31.198,36  

  
300 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADESİZ 
 31.198,36 

 
Vadeli mevduat hesabındaki paranın vadesiz 

mevduat hesabına aktarılması 
  

      

      

Bu kayıtlarda öncelikle vade sonu itibarıyla işlemiş olan faizin 

tümü vadeli hesaba aktarılmış, daha sonraki kayıtta vadeli mevduat 

hesabına aktarılan faiz üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmış ve son 

olarak da kalan tutar vadesiz hesaba aktarılmıştır.  
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Defterikebir (Büyük Defter) Kayıtları 

B 010 KASA A  B 

300 TASARRUF 

MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADESİZ A 

(1) 30.000      31.198,36 (10) 

         

         

         

 

B 

310 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADELİ A  B 

360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI A 

(9) 133,15 30.000 (1)  (3) 295,89 295,89 (2) 

  1.331,51 (8)  (5) 754,52 754,52 (4) 

 133,15 31.331,51   (7) 1.198,36 1.198,36 (6) 

(10) 31.198,36     2.248,77 2.248,77  

 31.331,51 31.331,51       

         

 

B 

380 ÖDENECEK 

VERGİ, RESİM, HARÇ 

VE PRİMLER 

A  B 

610 TÜRK PARASI 

MEVDUATA VERİLEN 

FAİZLER 

A 

  133,15 (9)  (2) 295,89 295,89 (3) 

     (4) 754,52 754,52 (5) 

     (6) 1.198,36 1.198,36 (7) 

     (8) 1.331,51   

      3.580,28 2.248,77  

         

7. Birikimli Yönteme Göre Vadeli Mevduat 

Hesabının Muhasebeleştirilmesi 

Birikimli yöntemde ay sonunda yapılan reeskont faizi kaydı 

kapatılmayıp öylece bırakılmakta ve ay sonlarında reeskont faizi aylık 

olarak hesaplanıp reeskont kaydı yeniden yapılmaktadır. 

Örnek 6: Ahmet Bey 10.09.2022 tarihinde A Bankasının Mesir 

Şubesinde %18 faiz oranlı 3 ay vadeli mevduat hesabı açtırarak söz 

konusu hesaba elden 30.000 TL yatırmıştır. Vade sonunda %10 gelir 

vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan faiz ve anapara müşterinin 

vadesiz mevduat hesabına alınmıştır. Banka reeskont kaydını birikimli 

yönteme göre yapmaktadır.  
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Çözüm 6.1: Vadeli mevduat hesabının muhasebeleştirilmesinde 

işlem tarihi, raporlama tarihi ve vade sonu tarihi esas alınmıştır. 

İşlem tarihi ve hesap açılışı 

6.1 
 

10.9.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 010 KASA 30.000  

  
310 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADELİ 
 30.000 

 
Paranın vadeli mevduat hesabına 

yatırılması 
  

      

      

Bu kayıtta vadeli hesaba 30.000 TL para yatırılmasından dolayı 

010 Kasa hesabının borç tarafına karşılık 310 Tasarruf Mevduatı 

(Y.İ.Y. G.K.)-Vadeli hesabının alacak tarafına 30.000 TL 

kaydedilmiştir. 

Birinci Raporlama Anı Reeskont Kayıtları 

Birinci raporlama anı 11.9.2022 tarihi faizin işlemeye başladığı 

valör tarihi olmak üzere 11.9.2022-30.9.2022 tarihleri arasında işleyen 

20 günlük faizi kapsamaktadır. Buna göre birinci raporlama anı olan 

30.9.2022 tarihinde işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 20

36.500
= 295,89 𝑇𝐿 

Buna göre eylül ayı sonunda yapılacak reeskont kaydı aşağıdaki 

gibi olacaktır: 

6.2 
 

30.9.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
295,89  

  
360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI 
 295,89 

 Eylül ayı reeskont kaydı   

 
 

 
   

    

Bu kayıtta ay sonu reeskont kaydı yapılmıştır. Buna göre Eylül ayı 

sonunda 610 Türk Parası Mevduata Verilen Faizler hesabının borç 
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tarafına karşılık 360 Faiz ve Gider Reeskontları alacak tarafına 295,89 

TL kaydedilmiştir. 

İkinci Raporlama Anı Reeskont Kayıtları 

İkinci raporlama anı 1.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında 

işleyen 31 günlük faizi kapsamaktadır. Buna göre ikinci raporlama anı 

olan 31.10.2022 tarihinde işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 31

36.500
= 458,63 𝑇𝐿 

Buna göre ekim ayı sonunda yapılacak reeskont kaydı aşağıdaki 

gibi olacaktır: 

6.3 
 

31.10.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
458,63  

  
360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI 
 458,63 

 Ekim ayı reeskont kaydı   

 
 

 
   

    

Bu kayıtta ay sonu reeskont kaydı yapılmıştır. Buna göre Ekim ayı 

sonunda 610 Türk Parası Mevduata Verilen Faizler hesabının borç 

tarafına karşılık 360 Faiz ve Gider Reeskontları alacak tarafına 458,63 

TL kaydedilmiştir. 

Üçüncü Raporlama Anı Reeskont Kayıtları 

Üçüncü raporlama anı 01.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında 

işleyen 30 günlük faizi kapsamaktadır. Buna göre üçüncü raporlama anı 

olan 30.11.2022 tarihinde işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 30

36.500
= 443,84 𝑇𝐿 

Buna göre kasım ayı sonunda yapılacak reeskont kaydı ve aralık 

ayı başında yapılacak kasım ayı reeskont iptal kaydı aşağıdaki gibi 

olacaktır: 
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6.4 
 

30.11.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
443,84  

  
360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI 
 443,84 

 Kasım ayı reeskont kaydı   

 
 

 
   

    

Bu kayıtta da ay sonu reeskont kaydı yapılmıştır. Buna göre Kasım 

ayı sonunda 610 Türk Parası Mevduata Verilen Faizler hesabının borç 

tarafına karşılık 360 Faiz ve Gider Reeskontları alacak tarafına 443,84 

TL kaydedilmiştir. 

Vade Sonu Kayıtları 

Vade sonunda hesaplanacak faiz 01.12.2022-09.12.2022 tarihleri 

arasında işleyen 9 günlük vadeyi kapsamaktadır. Buna göre vade 

sonunda işleyen faiz tutarı; 

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
30.000 ∗ 18 ∗ 9

36.500
= 133,15 𝑇𝐿 

Vade sonunda işlemiş olan 9 günlük faizin vadeli mevduat hesabına 

aktarılması, gelir vergisinin kesilmesi ve kalan meblağın vadesiz 

hesaba aktarılmasına ilişkin kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır:  
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6.5 
 

10.12.2022 
 BORÇ ALACAK 

    

 
610 TÜRK PARASI MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER 
133,15  

 360 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 1.198,36  

  
310 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADELİ 
 1.331,51 

 
Vade sonunda işleyen faizin vadeli hesaba 

aktarılması 
  

6.6 
 

10.12.2022 
   

    

 
310 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADELİ 
133,15  

  
380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, 

HARÇ VE PRİMLER 
 133,15 

 
Gelir vergisi kesintisi 

(1.331,51*0,10=133,15) 
  

6.7 
 

10.12.2022 
   

    

 
310 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADELİ 
31.198,36  

  
300 TASARRUF MEVDUATI 

(Y.İ.Y. G.K.)-VADESİZ 
 31.198,36 

 
Vadeli mevduat hesabındaki paranın vadesiz 

mevduat hesabına aktarılması 
  

      

      

Bu kayıtlarda öncelikle vade sonu itibarıyla işlemiş olan faizin 

tümü vadeli hesaba aktarılmış, daha sonraki kayıtta vadeli mevduat 

hesabına aktarılan faiz üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmış ve son 

olarak da kalan tutar vadesiz hesaba aktarılmıştır.  
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Defterikebir (Büyük Defter) Kayıtları 

B 010 KASA A  B 

300 TASARRUF 

MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADESİZ A 

(1) 30.000      31.198,36 (7) 

         

         

         

 

B 

310 TASARRUF 

MEVDUATI (Y.İ.Y. 

G.K.)-VADELİ A  B 

360 FAİZ VE GİDER 

REESKONTLARI A 

(6) 133,15 30.000 (1)    295,89 (2) 

  1.331,51 (5)    458,63 (3) 

 133,15 31.331,51     443,84 (4) 

(7) 31.198,36    (5) 1.198,36 1.198,36  

 31.331,51 31.331,51       

         

 

B 

380 ÖDENECEK 

VERGİ, RESİM, 

HARÇ VE PRİMLER A  B 

610 TÜRK PARASI 

MEVDUATA 

VERİLEN FAİZLER A 

  133,15 (6)  (2) 295,89   

     (3) 754,52   

     (4) 1.198,36   

     (5) 133,15   

      1.331,51   
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Sonuç ve Değerlendirme 

Mevduat bankalarınca vadeli veya vadesiz olarak belirli bir getiri 

karşılığında ya da herhangi bir getiri vaadi olmaksızın gerçek veya tüzel 

kişilerden toplanan paralara mevduat denmektedir. Belirli bir vade 

içeren ve belirli bir faiz getirisi sunan mevduat hesaplarına vadeli 

mevduat hesapları denmektedir. Herhangi bir vade içermeyip herhangi 

bir getiri sunmayan mevduat hesaplarına ise vadesiz mevduat hesapları 

denmektedir. Mevduat hesaplarının muhasebeleştirilmesinde 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilidir. BDDK gerek bankaların 

gerekse diğer finansal kuruluşların muhasebe uygulamalarını 

düzenlemek amacıyla “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve 

Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” 

düzenlemesi yapmıştır. Bu düzenlemeye göre bankalar muhasebe 

uygulamalarında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları 

(TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 

hükümlerine uymak durumundadır. Diğer taraftan BDDK bankaların 

işlemlerini muhasebeleştirirken kullanacakları Tekdüzen Hesap Planını 

düzenleyip uygulamaya koymuştur. BDDK tarafından çıkarılan 

“Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi”ne göre bankalar mevduat 

hesaplarını muhasebeleştirirken 300-320 arasında yer alan hesapları 

kullanmak durumundadır. Vadesiz hesapların izlenmesinde 300-309 

arasındaki hesaplar kullanılırken vadeli hesapların 

muhasebeleştirilmesinde ise 310-319 arasındaki hesaplar 

kullanılmaktadır. Bankalar diğer işletmelerden farklı olarak şubeler 

arasında gerçekleşen işlemleri de muhasebeleştirmek durumundadırlar. 

Buna göre şubeler arası işlemler gerçekleştiğinde 290 Şubeler Cari 

Hesabı – T.P. ve 291 Şubeler Cari Hesabı – Y.P. hesapları 

kullanılmaktadır. 

Vadesiz hesaplarda para yatırma ve para çekme işlemi hesabın 

bulunduğu şubede gerçekleşiyorsa 300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y.-

G.K.) – Vadesiz hesabına karşılık 010 Kasa hesabı birlikte karşılıklı 

çalışır. Ancak işlemin yapıldığı şube hesabın bulunduğu şubeden farklı 

ise 290 Şubeler Cari Hesabına karşılık olarak para çekme ve yatırma 
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durumuna göre 300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y.-G.K.) – Vadesiz hesabı 

ya da 010 Kasa hesabı karşılıklı çalışabilmektedir. Vadesiz hesaplarda 

para çekme işlemi hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubede 

yapılıyorsa işlemi yapan şube hesabından para çeken müşteriden masraf 

alabilmektedir. Bu durumda masraf 760 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 

hesabının alacak tarafına kaydedilirken masraf üzerinden yapılan vergi 

kesintisi 380 Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler hesabının alacak 

tarafına kaydedilmektedir. 

Vadeli hesaplarda işlem tarihi, valör tarihi, raporlama tarihi ve vade 

tarihi olmak üzere muhasebeleştirme işleminde dört önemli tarih öne 

çıkmaktadır. İşlem tarihinde banka parayı tahsil ederek vadeli hesaba 

aktarmaktadır. Valör tarihi paranın hesaba geçtiği tarihten sonraki ilk iş 

gününü ifade etmekte olup faizin işlemeye başladığı tarihi ifade 

etmektedir. Raporlama tarihi reeskont kaydının yapıldığı vade 

içerisinde kalan ay sonlarını belirtmektedir. Reeskont kaydı ay sonları 

itibarıyla işlemiş olan faizlerin tahakkuk ettirilerek 610 Türk Parası 

Mevduata Verilen Faizler hesabının borç tarafına karşılık 360 Faiz ve 

Gider Reeskontları alacak tarafına kaydedilmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Ay sonunda yapılan reeskont kaydı ertesi ayın 

hemen başında ters kayıtla iptal ediliyorsa reeskont işleminde iptal 

yöntemi, ters kayıtla iptal edilmeyip sonraki aylarda birikimli olarak 

reeskont faizi hesaplanıp reeskont kaydı yapılmaya devam ediliyorsa da 

reeskont işleminde birikimli yöntem uygulanıyor demektir. 

Vade sonunda vade süresince işleyen faiz vadeli mevduat hesabına 

aktarılırken diğer taraftan gelir vergisi kesintisi yapılarak süreç 

tamamlanmış olur. Son olarak vadeli hesaptaki para müşterinin talebine 

göre kendisine ödenebilir, vadesiz hesabına aktarılabilir ya da vadeli 

hesapta bırakılarak süreç yeniden başlatılabilir. 
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Kaynakça 
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BDDK, Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 
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BÖLÜM 9 

EMTİA PİYASASINDA TAKVİM 

ANOMALİLERİNİN VARLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Sevda TERZİ,1 Ali ÇİLESİZ2 

Giriş 

Son yıllarda hisse senetleri üzerine yapılanan araştırmalarda en çok 

analiz edilen konulardan birisi takvimsel anomaliler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Davranışsal finansın önem kazanması ile birlikte 

rasyonellikten uzak kararlara dayanan piyasa hareketleri, 

araştırmacıların da dikkatini çekmektedir. Söz konusu piyasa 

hareketlerinin zamanları ve nedenleri hem araştırmacıların hem de 

yatırımcıların odak noktasını oluşturmaktadır. Geleneksel finansın 

temelinde klasik iktisat anlayışı yatmaktadır. Buna göre insan rasyonel 

olarak karar vermekte ve yatırımlarını bu kararlar çerçevesinde 

şekillendirmektedir. Bu sebeple rasyonel yatırımcı ve piyasa etkinliği, 

geleneksel finansın temel kavramlarını oluşturmaktadır. Eugene Fama 

(1965) tarafından geliştirilen etkin piyasalar hipotezine göre menkul 

kıymetlerin fiyatları sahip oldukları bütün bilgiyi yansıtmaktadır. Bu 

piyasada işlem yapan rasyonel yatırımcıların hiçbiri bu sebeple 

ortalamanın üzerinde getiri elde edememektedir (Tunçel, 2007: 253). 

Yapılan ampirik çalışmalarda, etkin piyasalar hipotezi varsayımları ile 

çelişen sonuçlar elde edilmektedir. Normalden uzaklaşan bu tür 

sapmalara anomali adı verilmektedir. Davranışsal finans ise etkin 
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piyasa hipotezine karşı olan bu davranışsal temelli anomalileri 

tanımlamakta ve açıklığa kavuşturmaktadır (Pompian, 2006: 12). 

Yapılan çok sayıdaki araştırmada yatırımcıların rasyonel olmayan 

bazı davranışları sürekli olarak tekrarladıkları görülmektedir. Bu durum 

anomalilerin finansal piyasa varlıklarında sürekli olarak 

gözlemlendiğini göstermektedir. Finans piyasalarında anomaliler temel 

olarak üç başlıkta incelenmektedir. Bunlar; takvimsel anomaliler, 

kesitsel anomaliler ve teknik anomalilerdir (Turaboğlu ve Topaloğlu, 

2017: 218). Çalışma kapsamında olan takvimsel anomali ise menkul 

kıymetlerin getirilerinin herhangi bir zaman diliminde diğer zamanlara 

kıyasla daha çok veya daha az gelir getirmesi olarak açıklanmaktadır.  

Pek çok çalışmada değerli metallerin yatırımcılar açısından 

faydaları araştırılmış ve yatırım portföylerine eklendiğinde ne gibi 

sonuçlar olabileceği araştırılmıştır. Altın ve gümüş gibi değerli 

metallerin fiyatları hisse senedi gibi menkul kıymetlerin fiyatlarından 

tamamen farklı olsa da her iki grup da finansal bir varlıktır ve aynı 

dinamik yapılardan etkilenebilmektedir (Aksoy, 2013: 150). Bu da 

takvimsel anomalilerin değerli metaller açısından da geçerli 

olabileceğini düşündürmektedir. 

Finansal piyasalardaki anomali varlığı birçok kez tespit edilmiş 

olmakla birlikte bu çalışmalar genellikle hisse senedi piyasası üzerinde 

yapılmıştır. Değerli metaller üzerine anomalilere yönelik araştırmalar 

yapılsa da hisse senedi üzerine yapılan çalışmalara oranla çok kısıtlı 

kalmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’deki altın ve gümüşte takvimsel 

anomalilerin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada kendisinden 

önceki çalışmalardan çok daha yakın bir dönem olan 2010-2020 

tarihleri arası dönem araştırma kapsamına alınmıştır. Sonuçlarda altın 

piyasası için takvimsel anomalilerin var olduğu gözlemlenmiştir. 

Altın piyasası için çıkan sonuçlarda haftanın belirli günlerinin 

getirilerinde anomalilere rastlanmıştır. Aynı şekilde yılın bazı ayları da 

diğer aylara göre farklılık göstermiş ve takvimsel anomaliyi 

destekleyen bulgular ortaya çıkmıştır. Gümüş piyasası için ise hiçbir 

anomaliye rastlanmamış, etkin piyasalar hipotezine uygun bir piyasa 

burada gözlenmiştir. 
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Sonraki bölümlerde ilk olarak takvimsel anomaliler ile ilgili 

literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulacak ve 

hipotezler belirlenecektir. Sonrasında çalışmaya dahil edilen veriler ve 

bu verilerin nasıl analiz edildiği ile ilgili metodolojik çerçeve 

açıklanacaktır. Daha sonrasında ise kullanılan yöntemler ışığında elde 

edilen bulgular verilecek ve son olarak araştırma neticesinde elde edilen 

sonuçlar literatürde yer alan araştırmalarla karşılaştırılacaktır. 

1. Literatür 

1.1. Hisse Senedi Piyasalarında Haftanın Günü 

Anomalisi 

Haftanın günü etkisi uluslararası birçok çalışmada etkisi 

kanıtlanmış bir anomali türüdür. Özellikle hisse senetleri üzerine 

yapılan araştırmalarda haftanın farklı günlerindeki hisse senedi 

getirilerinin istatistiki olarak farklı olduğuna dair bulgular mevcuttur. 

Genel olarak çıkan sonuçlarda Pazartesi günlerinin getirilerinin 

olumsuz, Cuma günü getirilerinin ise istatistiki olarak olumlu yönde 

olduğu gözlenmiştir. 

Cross (1973) ve French (1980) S&P endeksini inceledikleri 

çalışmalarında pazartesi günü negatif, cuma günü pozitif getiriye sahip 

takvimsel anomaliyi gözlemlemişleridir.  McFarland, Pettit ve Sung 

(1982) yaptıkları çalışmada, pazartesi günkü fiyat değişimlerinin 

dağılımının haftanın diğer günlerindeki fiyat değişimlerinden farklı 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Diğer çalışmalardan farklı olarak hisse 

senedi piyasalarında hafta sonu etkisine ilişkin genel bulguların tersine 

cuma günleri olumsuz fiyat değişimlerine ve pazartesi günleri olumlu 

fiyat değişikliğine rastlamışlardır. Jaffe ve Westerfield (1985) dünya 

borsalarını incelemişler ve yaptıkları çalışmada 1950-1983 tarihleri 

arasında hafta başlarını negatif olduğu hafta sonuna doğru yükselen 

getiriye sahip bir takvimsel anomali olduğunu bulmuşlardır. Barone 

(1990), 1975-1989 yılları arasında Milano Endeksini incelemiş ve 

sonuç olarak pazartesi ve salı gününün negatif getirili, cuma gününün 

ise pozitif getiriye sahip olduğunu gözlemlemiştir. Kato (1990), Japon 
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Borsası için yapmış olduğu araştırmada en düşük getirili günü Salı günü 

olarak bulmuştur. 

Muradoğlu ve Oktay (1993) İMKB üzerine yaptıkları 

çalışmalarında Salı günleri negatif cuma günleri ise pozitif getiri 

olduğunu sonucunu bulmuşlardır. Aynı zamanda Balaban (1995), 

Özmen (1997), Karan ve Uygur (2001), tarafından yapılan çalışmadan 

çıkan sonuçlarda genellikle pazartesi ve salı günlerinin negatif getiri 

sağladığı, cuma gününün ise istatistiksel olarak haftanın en fazla getiri 

sağlayan günü olduğu tespit edilmiştir. Aydoğan ve Booth (2003) Türk 

piyasalarında haftanın günü etkisinin varlığını saptamışlardır. Ergül, 

Akel ve Dumanoğlu (2009) 1997-2007 aralığında yaptıkları çalışmada 

cuma gününde yüksek getiriye rastlamışlardır. Bu çalışmaların yanında 

haftanın günü anomalisine dair herhangi bir bulguya rastlanamayan 

çalışmalar da mevcuttur (Aybar, 1993; Tunçel,2007; Arı ve Yüksel, 

2017). 

1.2. Hisse Senedi Piyasalarında Yılın Ayı Anomalisi  

Hisse senedi getirilerinin yılın bazı aylarında diğerlerine oranla 

daha çok veya daha az getiri getirmesi yılın ayı etkisi olarak 

adlandırılmaktadır. Çalışmalar özellikle yılın başında ve sonun da 

bulunan ayların fiyatlar üzerinde bir etkisi olup olmadığına yöneliktir. 

Yapılan araştırmalar neticesinde en dikkat çeken etkinin ocak ayında 

gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Özellikle ocak ayı anomalisi olarak 

isimlendirilen bu takvimsel anomalide hisse senetlerinin ocak ayındaki 

ortalama aylık getirilerin yılın diğer herhangi bir ayındaki ortalama 

aylık getirilerden daha büyük olduğu ifade edilmektedir. 

ABD hisse senetleri piyasası üzerine yapmış olduğu çalışmada 

Wachtel (1942), ocak ayının diğer aylara oranla daha yüksek getiri elde 

ettiğini bulmuştur. Rozef ve Kinney (1976) 1904-1974 tarihleri 

arasında Dow Jones endeksleri üzerine bir araştırma yapmışlar ve ocak 

ayının getirisinin diğer aylara oranlara çok yüksek olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Gültekin ve Gültekin (1983) 17 ülkenin borsasını 

araştırarak 1959-1979 dönemleri arasında genel bir sonuç olarak ocak 

ayı anomalisi gözlenmiştir. Ayrıca ocak ayı anomalisi yanında ekim ve 

eylül ayının istatistiki olarak negatif getiriye sahip aylar olduğu tespit 
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edilmiştir. Corhay, Hawawini ve Michel (1987)’in 4 ülke borsası 

(Brüksel, Londra, New York, Paris) üzerine yaptıkları çalışmalarında 

1970 ile 1983 tarihleri arasında ocak ayı getirilerinin daha yüksek 

olduğunu gözlemlemişleridir. Ayrıca her ülkenin borsaları için farklılık 

göstermekle birlikte en düşük getiriye sahip ayın genellikle ekim ayı 

olduğu sonucuna varılmıştır. Balaban (1995) 1988-1993 tarihleri 

arasında İMKB’yi incelemiş ve yaptığı araştırma neticesinde ocak, 

haziran ve eylül aylarının istatistiki olarak en yüksek getiri getiren aylar 

olduğunu tespit etmiştir. Özmen (1997) ise 1988 ve 1996 arasını 

kapsayan bir çalışma yapmış ve yaptığı çalışmada en yüksek getiriye 

sahip olan ayın ocak, en düşük getiriye sahip olan ayın ise istatistiki 

olarak ekim ayı olduğunu tespit etmiştir. Ege, Topaloğlu ve Coşkun 

(2012) 2001 ile 2011 tarihleri arasında İMKB üzerine yaptıkları 

çalışmalarında güç oranı yöntemini kullanmışlar ve sonuç olarak 

çalışmalarında ocak ayı anomalisini tespit etmişleridir. Yapılan bu 

çalışmaların yanında yılın ayı anomalisine dair herhangi bir bulguya 

rastlanamayan çalışmalar da mevcuttur (Özer ve Özcan, 2002; Atakan, 

2008; Küçüksille, 2012). 

1.3. Altın ve Gümüş Piyasalarında Haftanın Günü 

Anomalisi 

Değerli metaller olan altın ve gümüş menkul kıymetlere benzer 

özelliklere sahip olduğu ve bu nedenle haftanın günü etkisinin bu 

piyasalar için de geçerli olabileceği araştırmacılar tarafından 

düşünülmektedir. Ball, Torous ve Tschoegl (1982) Londra altın 

piyasası üzerine yaptıkları araştırmalarında 1975 ile 1979 tarihleri 

arasında hafta sonu etkisini bulmuşlardır ve istatistiki olarak anlamlı 

olmamakla birlikte Pazartesi günlerinin negatif getiriye sahip olduğunu 

gözlemlemişleridir. Ma (1986) altın piyasaları üzerine yaptığı 

çalışmada 1981 ile 1985 tarihleri arasında olumsuz pazartesi getirisi 

olduğunu saptamıştır. Lucey ve Tully (2006) atın ve gümüşün günlük 

seyrini incelemişler ve sonuç olarak altın için istatistiksel olarak zayıf 

olan pazartesi etkisi bulurlarken, gümüş fiyatlarının günlük olarak 

değişkenliğine dair tespitler yapmışlardır. Yu ve Shih (2011) yaptıkları 

çalışmalarında 1986-2007 yılları arasında Londra’daki altın kapanış 
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fiyatlarını incelemişler ve pozitif perşembe günü etkisine 

rastlamışlardır. Daha sonra Yu ve diğerlerinin (2016) 1978 ve 2011 

arası Tokyo, Londra ve New York altın piyasalarını inceledikleri 

çalışmalarında bütün piyasalarda pozitif cuma ve negatif salı günü 

etkisini analiz etmişlerdir. 

Kohli (2012), 1980-2012 yılları arasında altın ve gümüşte haftanın 

günü ile ocak ayı etkilerini incelemiştir. Araştırmasının sonucunda 

altında haftanın günü etkisi olarak cuma günün pozitif etkisi 

gözlenirken, gümüş için çarşamba gününün pozitif getiriye sahip gün 

olduğunu tespit etmiştir. Tuna (2013) 1995-2012 yılları arasını 

kapsayan çalışmasında İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatlarını veri 

olarak kullanmış ve sonuç olarak yüksek derecede pazartesi getirisine 

rastlamıştır. Aksoy (2013) yaptığı çalışmasında 2008-2011 dönemi 

İstanbul Altın Borsasındaki altın ve gümüş referans fiyatlarında 

haftanın günü anomalisini GARCH yöntemi kullanarak incelemiştir. 

Çalışmasının sonucunda altın açısından getiri ve oynaklıkta haftanın 

günü etkisinin varlığını tespit ederken gümüş açısından sadece 

oynaklıkta haftanın günü etkisini tespit etmiştir. 

Verilen kavramsal çerçeve yapılan literatür taraması sonucunda 

Türkiye piyasasındaki altın ve gümüş emtialarındaki olası haftanın 

günü etkisini test etmek amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

𝐻1: Türkiye altın emtia piyasasında haftanın günü anomalisi vardır. 

𝐻2: Türkiye gümüş emtia piyasasında haftanın günü anomalisi 

vardır. 

1.4. Altın ve Gümüş Piyasalarında Yılın Ayı 

Anomalisi  

Coutts ve Sheikh (2002) Johannesburg borsasında altın endeksi 

üzerine yaptıkları araştırmalarında 1987 ile 1997 arasında herhangi bir 

hafta sonu etkisi veya ocak ayı etkisine rastlamadıklarını 

belirtmişleridir. Baur (2013) altın piyasası üzerine yaptığı çalışmasında 

1980 ile 2010 tarihleri arasında eylül ve kasım aylarının istatistiksel 

olarak pozitif anlamlı getiriye sahip aylar olduğunu tespit etmişlerdir. 



EMTİA PİYASASINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN VARLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

197 

Yaptığı çalışmasında gümüş için herhangi bir ayın etkisini 

gözlemleyememiştir. 

Kohli (2012), 1980-2012 yılları arasında altın ve gümüşte haftanın 

günü ile ocak ayı etkilerini incelemiştir. Araştırmasının sonucunda 

altında ocak ayı etkisi gözlenememiş, bunun yerine ekim ve aralık 

aylarının anlamlı olarak getirilerinde fark olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

gümüş için ay olarak herhangi bir anomaliye çalışmada 

rastlanamamıştır. 

Verilen kavramsal çerçeve yapılan literatür taraması sonucunda 

Türkiye piyasasındaki altın ve gümüş emtialarındaki olası yılın ayı 

etkisini test etmek amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

𝐻3: Türkiye altın emtia piyasasında yılın ayı anomalisi vardır. 

𝐻4: Türkiye gümüş emtia piyasasında yılın ayı anomalisi vardır. 

2. Araştırmanın Örneklemi, Değişkenleri ve Veri 

Seti 

1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2020 dönemi arası(11 yıllık) emtia (altın 

ve gümüş) için günlük ve aylık kapanış fiyatı verileri 

https://tr.investing.com adresinden alınmıştır. Günlük kapanış fiyatı, 

haftanın günü etkisini analiz etmek için kullanılırken, yılın ayı etkisini 

incelemek için aylık kapanış fiyatı kullanılmıştır. Haftanın günü 

etkisini analiz edebilmek için toplam 2.835 adet günlük altın emtia 

kapanış fiyatı ve 2.862 adet günlük gümüş emtia kapanış fiyatı veri 

setini oluşturmuştur. Yılın ayı etkisini analiz edebilmek için 133 adet 

altın emtia ay kapanış fiyatı ve 133 adet gümüş emtia ay kapanış fiyatı 

veri olarak alınmıştır. Verileri analiz etmek için aşağıdaki yöntemler 

kullanılmıştır. 

2.1. Haftanın Günü Etkisi  

Denklem (1), her bir emtia için günlük getirileri hesaplamak için 

kullanılmıştır. Çalışmada günlük olarak getiri, işlem günü ile o günden 

önceki gün arasındaki fiyat farkının yüzde olarak artışı veya azalışını 

ifade etmektedir. 
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Rt=(Pt-Pt-1)/Pt-1   (1) 

Rt = Emtianın günlük getirisi (yüzdesel olarak) 

Pt = Emtianın t günündeki kapanış fiyatı  

Pt-1 = Emtianın t-1 günündeki kapanış fiyatı 

Denklem sonrasında çıkan günlük getirilerin hangi günlerde 

farklılık gösterdiğini analiz etmek amacıyla, çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılan t testi yöntemi kullanılmıştır. T testi, iki grubun 

ortalamalarını birbirleri ile karşılaştırarak aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olup olmadığını analiz eden bir testtir. T testinin 

anlamlılık düzeyinin 0,05’den küçük olması iki grubun ortalamasının 

birbirinden farklı olduğu sonucunu vermektedir. Bu çalışmamızda 

günlük verilerden seçtiğimiz günün getirisi birinci grup, diğer günlerin 

getirileri de ikinci grup olacak şekilde analize dahil edilmiştir. İki 

grubun ortalamaları karşılaştırılarak haftanın hangi günlerinin diğer 

günlerden anlamlı olarak farklı olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.   

2.2. Yılın Ayı Etkisi  

Denklem (2), her bir emtia için aylık getirileri hesaplamak için 

kullanılmıştır. Çalışmada aylık olarak getiri, işlem ayı ile o aydan 

önceki ay arasındaki fiyat farkının yüzde olarak artışı veya azalışını 

ifade etmektedir. 

Rt=(Pt-Pt-1)/Pt-1   (2) 

Rt = Emtianın aylık getirisi (yüzdesel olarak) 

Pt = Emtianın t ayındaki kapanış fiyatı  

Pt-1 = Emtianın t-1 ayındaki kapanış fiyatı 

Denklem sonrasında çıkan aylık getirilerin hangi aylarda farklılık 

gösterdiğini analiz etmek amacıyla, çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılan t testi yöntemi kullanılmıştır. T testi, iki grubun 

ortalamalarını birbirleri ile karşılaştırarak aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olup olmadığını analiz eden bir testtir. T testinin 

anlamlılık düzeyinin 0,05’den küçük olması iki grubun ortalamasının 

birbirinden farklı olduğu sonucunu vermektedir. Bu çalışmamızda aylık 

verilerden seçtiğimiz ayın getirisi birinci grup, diğer ayların getirileri 
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de ikinci grup olacak şekilde analize dahil edilmiştir. İki grubun 

ortalamaları karşılaştırılarak yılın hangi aylarının diğer günlerden 

anlamlı olarak farklı olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

3. Bulgular 

Haftanın günü etkisini daha iyi anlayabilmek için anlamlılık 

analizinden önce tanımlayıcı istatistiklerine bakılmıştır. Altın ve gümüş 

emtialarına ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. 2010-2020 Döneminde Haftanın Günlerine Göre 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Altın 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

N 556 572 572 571 563 

Ort. Getiri 0,0016 0,0009 -0,0010 0,0007 -0,0007 

Stan. Sapma 0,0175 0,0123 0,0127 0,0132 0,0180 

Basıklık 10,002 26,146 15,666 20,521 10,451 

Çarpıklık 0,965 2,253 -1,627 1,441 -0,373 

Minimum -0,0965 -0,0641 -0,1133 -0,0767 -0,0882 

Maksimum 0,0836 0,1304 0,0726 0,1297 0,1167 

 

Gümüş 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

N 574 574 573 574 566 

Ort. Getiri -0,00096 0,00002 0,00016 0,00010 -0,00117 

Stan. Sapma 0,01987 0,02067 0,01967 0,02049 0,02142 

Basıklık 5,199 5,404 3,626 4,395 6,777 

Çarpıklık -0,210 0,327 0,468 0,289 0,853 

Minimum -0,11704 -0,11930 -0,06738 -0,09353 -0,06669 

Maksimum 0,09387 0,11413 0,10263 0,11207 0,15588 

Tablo 1’de ilk olarak altın emtiasına baktığımızda pazartesi, salı, 

perşembe günlerinin pozitif, çarşamba ve cuma günlerinin ise negatif 

getiri ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Tüm günlerin ortalama 
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getirisi -0,00037’dir. Günlerin ortalama getirilerine baktığımız da en 

düşük ortalamaya sahip gün çarşambadır. Sonrasında cuma, perşembe, 

salı olarak devam etmekte ve son olarak en yüksek getiriye sahip gün 

pazartesi olmaktadır. 

İkinci olarak gümüş emtiasına baktığımızda salı, çarşamba ve 

perşembe günlerinin pozitif, pazartesi ve cuma günlerinin ise negatif 

getiri ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Tüm günlerin ortalama 

getirisi -0,0003’tür. Günlerin ortalama getirilerine baktığımız da en 

düşük ortalamaya sahip gün cumadır. Sonrasında pazartesi, salı, 

perşembe olarak devam etmekte ve son olarak en yüksek getiriye sahip 

gün çarşamba olmaktadır. 

Altın ve gümüş birlikte incelendiğinde ise ikisinde de cuma günün 

negatif getiriye sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında her iki 

emtiada da salı ve perşembe günleri pozitif getiri ortalamasına sahip 

günler olmuştur. Her ne kadar bazı ortak eğilime sahip olsalar bile 

bunlar az sayıda olduğundan altın ve gümüşün artış ya da azalış 

yönünde birlikte güçlü bir trend izlemediği görülmektedir. 

Tablo 1’de yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde haftanın 

günlerinin birbirinden farklı ortalamalarda getirilere sahip olduğu 

gözlenmektedir. Bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını tespit etmek için t testi uygulanmış ve çıkan 

bulgulara Tablo 2.’de yer verilmiştir.  



EMTİA PİYASASINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN VARLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

201 

Tablo 2. Haftanın Günü Etkisi T Testi Sonuçları 

Altın 

Test Edilen Grup 1 Test Edilen Grup 2 T Değeri df P Değeri 

Pazartesi Diğer Günler 2,320 2832 0,020* 

Salı Diğer Günler 1,117 2832 0,264 

Çarşamba Diğer Günler -2,325 2832 0,020* 

Perşembe Diğer Günler 0,644 2832 0,519 

Cuma Diğer Günler -1,742 2832 0,082 

 

Gümüş 

Test Edilen Grup 1 Test Edilen Grup 2 T Değeri df P Değeri 

Pazartesi Diğer Günler -0,780 2836 0,435 

Salı Diğer Günler 0,504 2836 0,614 

Çarşamba Diğer Günler 0,695 2836 0,487 

Perşembe Diğer Günler 0,616 2836 0,538 

Cuma Diğer Günler -1,37 2836 0,300 

*p değeri < 0,05 

Elde edilen bulgulardan ilk olarak altın için olan t testi sonuçlarını 

incelediğimizde salı, perşembe ve cuma günlerinin istatistiki olarak 

getiri ortalamalarında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, pazartesi ve 

çarşamba günlerinin getiri ortalamalarında %5 anlamlılık seviyesinde 

diğer günlere göre farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bilimsel 

çalışmalarda %5 anlamlılık seviyesi dikkate alınan bir seviyedir ve bu 

sebeple altın emtiası için haftanın günü etkisinin olduğu 

söylenebilmektedir. 

İkinci olarak gümüşün t testi sonuçlarına baktığımız zaman, gümüş 

emtiasında haftanın günlerinin getiri ortalamalarının istatistiki olarak 

birbirinden farklı olmadığı sonucu çıkmaktadır. Çıkan sonuçlarda 

hiçbir günün ortalama getirisinin diğer günlerin ortalama getirisine göre 

%5 anlamlılık seviyesine göre farkı yoktur ve bu nedenle gümüş 

emtiasında haftanın günü etkisi varlığına rastlanmadığını söylemek 

mümkündür. 
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Haftanın günü etkisinin daha iyi anlayabilmek için anlamlılık 

analizinden önce tanımlayıcı istatistiklerine bakılmıştır. Altın ve gümüş 

emtialarına ait bilgiler Tablo 3.’te gösterilmektedir.  

Tablo 3. 2010 -2020 Dönemi Ayların Tanımlayıcı İstatistikleri 

Altın N=11 
Ort. 

Getiri 

Stan. 

Sapma 

Basıklı

k 

Çarpı

klık 
Min. 

Maks

. 

 Ocak 0,0204 0,0419 1,778 0,276 -0,0583 
0,107

9 

 Şubat 0,0088 0,0483 -1,053 -0,088 -0,0693 
0,075

3 

 Mart 0,0018 0,019 0,587 -0,7 -0,038 
0,028

7 

 Nisan 0,0094 0,0549 -0,731 0,222 -0,0758 
0,097

3 

 Mayıs -0,0043 0,045 -0,318 0,479 -0,0631 
0,083

3 

 Hazira

n 
-0,0007 0,0504 0,961 -1,018 -0,1112 

0,061

4 

 Temm

uz 
0,0153 0,051 -0,858 0,543 -0,0482 0,104 

 Ağust

os 
0,0319 0,0511 -0,909 0,352 -0,032 0,125 

 Eylül -0,0246 0,046 -0,041 0,102 -0,1084 
0,045

5 

 Ekim 0,00008 0,0306 -0,334 -0,115 -0,0537 
0,048

5 

 Kasım -0,0033 0,0596 3,454 1,507 -0,0729 
0,144

9 
 Aralık 0,0088 0,0497 1,244 -1,054 -0,1019 0,072         

Güm

üş 
N=11 

Ort. 

Getiri 

Stan. 

Sapma 

Basıklı

k 

Çarpıkl

ık 
Min. 

Maks

. 

 Ocak 0,0221 0,0761 0,271 0,693 -0,0806 
0,177

7 

 Şubat 0,0215 0,0876 0,992 0,862 -0,0986 
0,210

4 

 Mart -0,0061 0,0559 0,671 0,598 -0,0927 
0,106

7 

 Nisan 0,0138 0,1199 1,545 1,405 -0,1327 
0,279

2 

 Mayıs -0,0154 0,1171 2,544 0,928 -0,2031 
0,256

5 



EMTİA PİYASASINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN VARLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

203 

 Hazira

n 
0,0008 0,0898 0,074 0,68 -0,1276 

0,174

4 

 Temm

uz 
0,0389 0,1181 4,691 2,114 -0,0579 

0,347

8 

 Ağust

os 
0,0471 0,0918 -1,072 0,064 -0,0882 

0,183

1 

 Eylül -0,042 0,1186 0,312 -0,628 -0,2794 
0,132

8 

 Ekim 0,0109 0,0644 -0,477 0,672 -0,0574 
0,132

3 

 Kasım -0,0181 0,0663 1,246 1,09 -0,0896 
0,129

9 
 Aralık 0,0182 0,0858 0,579 -0,093 -0,1391 0,176 

Tablo 3.’te yılın aylarının tanımlayıcı istatistiklerine baktığımız 

zaman; altın emtiası için mayıs, haziran, eylül ve kasım aylarının 

negatif getiri ortalamasına sahip aylarken yılın geri kalan aylarının 

pozitif ortalama getiriye sahip olduğu görülmektedir. 12 ayın ortalama 

getiri ise 0,0053’tür. Toplamda 6 ay (ocak, şubat, nisan, temmuz, 

ağustos, aralık) bu ortalamanın üzerinde bir getiriye sahiptir. 

Gümüş emtiası için tanımlayıcı istatistikleri incelediğimizde; mart, 

mayıs, eylül ve kasım ayları negatif ortalama getiriye sahip aylarken; 

ocak, şubat, nisan, haziran, temmuz, ağustos, ekim ve aralık ayları 

pozitif getiri ortalamasına sahip aylar olduğu görülmektedir. 12 ayın 

ortalama getirisi 0,0076’dır. Toplamda 7 ay (ocak, şubat, nisan, 

temmuz, ağustos, ekim, aralık) bu ortalamanın üzerinde bir getiriye 

sahiptir.  

Altın ve gümüş birlikte incelendiğinde ise ikisinde de getiri 

ortalaması en düşük olan ay eylül ayı iken en yüksek getiri ortalamasına 

sahip ay ise ağustos ayı olmuştur. Ayrıca altın ve gümüşün aylarının 

ortalamalarına bakıldığında mart ve haziran ayları dışındaki aylarda 

getiri ortalamaları birbirlerinden farklı da olsa bu aylardaki artış ya da 

azalış yönlerinin aynı olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.’te yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde yılın 

aylarının birbirinden farklı ortalamalarda getirilere sahip olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını tespit etmek için t testi uygulanmış ve çıkan 

bulgulara Tablo 4.’te yer verilmiştir. 
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Tablo 4. Yılın Ayı Etkisi T Testi Sonuçları 

Altın 

Test Edilen 

Seri 1 

Test Edilen 

Seri 2 
T Değerleri df P Değerleri 

Ocak Diğer Aylar 1,118 130 0,266 

Şubat Diğer Aylar 0,258 130 0,797 

Mart Diğer Aylar 0,254 130 0,800 

Nisan Diğer Aylar 0,303 130 0,762 

Mayıs Diğer Aylar -0,711 130 0,478 

Haziran Diğer Aylar -0,443 130 0,658 

Temmuz Diğer Aylar 0,737 130 0,462 

Ağustos Diğer Aylar 1,988 130 0,049* 

Eylül Diğer Aylar -2,247 130 0,026* 

Ekim Diğer Aylar -0,385 130 0,701 

Kasım Diğer Aylar -0,632 130 0,528 

Aralık Diğer Aylar 0,261 130 0,795 

Gümüş 

Test Edilen 

Seri 1 

Test Edilen 

Seri 2 
T Değerleri df P Değerleri 

Ocak Diğer Aylar 0,539 130 0,590 

Şubat Diğer Aylar 0,517 130 0,606 

Mart Diğer Aylar -0,513 130 0,609 

Nisan Diğer Aylar 0,230 130 0,819 

Mayıs Diğer Aylar -0,861 130 0,391 

Haziran Diğer Aylar -0,255 130 0,799 

Temmuz Diğer Aylar 1,170 130 0,244 

Ağustos Diğer Aylar 1,480 130 0,141 

Eylül Diğer Aylar -1,873 130 0,063 

Ekim Diğer Aylar 0,121 130 0,904 

Kasım Diğer Aylar -0,962 130 0,338 

Aralık Diğer Aylar 0,394 130 0,694 

*p değeri < 0,05 

Elde edilen bulgulardan ilk olarak altın için olan t testi sonuçlarını 

incelediğimizde ağustos ve eylül aylarının getiri ortalamalarında %5 

anlamlılık seviyesinde diğer aylara göre farklılık olduğu 

gözlemlenmiştir. Yılın diğer aylarında ise anlamlı bir farklılığa 

rastlanamamıştır. Bilimsel çalışmalarda %5 anlamlılık seviyesi dikkate 

alınan bir seviyedir ve bu sebeple altın emtiası için yılın ayı etkisinin 

olduğu söylenebilmektedir. 
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İkinci olarak gümüşün t testi sonuçlarına baktığımız zaman, gümüş 

emtiasında yılın aylarının getiri ortalamalarının istatistiki olarak 

birbirinden farklı olmadığı sonucu çıkmaktadır. Çıkan sonuçlarda 

hiçbir ayın ortalama getirisinin diğer ayların ortalama getirisine göre 

%5 anlamlılık seviyesine göre farkı yoktur ve bu nedenle gümüş 

emtiasında yılın ayı etkisi varlığına rastlanmadığını söylemek 

mümkündür. 

Sonuç 

Finansal piyasalardaki takvim anomalileri çeşitli çalışmalarda 

kanıtlanmış durumlardır. Yapılan araştırmalarda özellikle varlık 

getirilerinin haftanın günleri, yılın ayları gibi zamanlarda farklılaştığını 

saptanmıştır. Bu kapsamda çalışmamızda haftanın günü ve yılın ayı 

takvimsel anomalilerini sınamak amacıyla 2010 ve 2020 yılları arasında 

işlem gören altın ve gümüş emtia piyasalarının kapanış fiyatları baz 

alınarak analizler yapılmıştır. 

Bu çalışmada öncelikle kapanış fiyatları üzerinden günlük ve aylık 

getiri hesaplamaları yapılmıştır sonrasında t testi ile getiri ortalamaları 

birbirleri ile karşılaştırılarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

istatistiksel olarak sınanmıştır. Analiz sonucunda çıkan bulgular 

incelendiğinde gümüş piyasasında herhangi bir anlamlı takvimsel 

anomali bu çalışma kapsamında tespit edilememiştir. Bunun sonucunda 

H2 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir. Haftanın günü anomalisine 

baktığımızda Kohli (2012) ile farklı bir sonuç elde edilirken, Lucey ve 

Tully (2006) ve Aksoy (2013) ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yılın 

ayı açısından ise Kohli (2012) ve Baur (2013) ile benzer bir sonuçlar 

çıkmıştır. 

Analiz sonucunda altın piyasasına baktığımızda; haftanın günü ile 

yılın ayı anomalileri tespit edilmiştir ve bu nedenle H1, H3 hipotezleri 

kabul edilmiştir. Çalışmada pazartesi gününün anlamlı olarak haftanın 

diğer günlerine oranla da yüksek oranda getiri sağladığı gözlenmiştir. 

Çarşamba günü de anlamlı olarak haftanın diğer günlerine oranla daha 

düşük getiri sağlamıştır. Bu durumda Ma (1986), Lucey ve Tully 

(2006), Yu ve Shih (2011), Kohli (2012), Tuna (2012), Aksoy (2013) 

ve Yu ve diğerleri (2016)’nin çalışmaları gibi haftanın günü etkisine 
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rastlanırken onların çalışmalarından farklı olarak pozitif negatif getiriye 

sahip günler değişiklik göstermiştir. 

Yılın ayı açısından baktığımızda ise analiz sonuçlarında ağustos 

ayının diğer aylara oranla anlamlı düzeyde daha yüksek getiriye sahip 

bir ay iken, Eylül ayının ise diğer aylara oranla daha düşük düşük 

getirisi olan bir ay olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeninin, Türkiye’de 

genellikle evlilik ayının ağustos ayı olması ve evlenen çiftlere de altın 

takılmasından dolayı altın alımlarının artması olduğu düşünülmektedir 

fakat bu çalışmada bu kapsamda bir araştırma yapılmamıştır. Birçok 

çalışmada tespit edilen ocak ayı anomalisinin anlamlı bir varlığına ise 

bu çalışma kapsamında rastlanamamıştır. Literatür ile 

karşılaştırdığımız zaman Kohli (2012) ve Baur (2013) gibi yılın ayı 

anomalisine rastlanmış olmakla birlikte farklılık olan aylar ve pozitif 

negatif getiri durumları bu çalışmalardan farklılık göstermiştir. 

Çalışmada takvimsel anomaliler incelenirken yıllar arası 

karşılaştırma yapılmamıştır ve bu kapsamda trend analizleri 

araştırmaya dahil edilmemiştir. Analiz kapsamına 11 yıllık veriler dahil 

edilmiştir ve gelecek araştırmalarda bu aralık genişletilebilir. Ayrıca 

anomalilerin varlığı diğer finansal piyasa araçları açısından da 

sınanabilir. Bu araştırma ile gümüş piyasasında etkin piyasalar 

hipotezinin varsayımı doğrulanırken, altın piyasası açısından takvimsel 

anomalilerin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda altın 

piyasasında dönemlerin fiyatları etkilediği gözlenmektedir. 

Yatırımcılar açısından bu kapsamda uygun zamanlama stratejileri 

geliştirilebilir. 
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BÖLÜM 10 

BİR GÖÇ POLİTİKASI ARACI OLARAK DIŞ 

TİCARET: ÜRDÜN MUTABAKATI TÜRKİYE 

İÇİN BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 

Mustafa GÜDER1 

Giriş 

Son yıllarda birçok rota üzerinde gerçekleşen sığınmacı ve 

düzensiz göçmen akışı, küresel bir sorun haline gelmiştir. Alınan farklı 

önlemler bu soruna kalıcı bir çözüm oluşturamamıştır. Örneğin, 

göçmenlerin menşe ülkeden çıkışını önlemek için sınırlara duvar inşa 

etmek gibi geleneksel yöntemler yeterince etkili olamamıştır. Diğer 

taraftan sadece gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarını 

sağlayarak mültecileri yardıma bağımlı kılmak ve onları daimi olarak 

sığınak ülkelerde ikamete zorlamak ise uzun vadede daha güçlü yapısal 

sorunlara yol açmaktadır (Collier ve Betts, 2017). Zira küresel çapta 

mültecilerin yüzde 69’u komşu ülkelerde ikamet etmektedir. Bu 

yoğunlukta bir nüfusa sadece yardım siloları vasıtasıyla insan onuruna 

yakışır bir hayat sürdürtebilmek pek olası değildir (UNHCR, 2022a). 

Avrupa Birliği’nin (AB) başını çektiği bazı uluslararası/ulusüstü 

örgütler, doğrudan yabancı yatırımların ve dış ticaretin kendilerine 

yönelen göçü önlemede bir politika aracı olarak kullanılabileceğini 

önermektedir. Bu yaklaşımı destekleyen birçok girişim söz konusudur. 

Örneğin, Birleşmiş Milletler’in (BM) Mültecilere İlişkin Küresel 

İlkeler Sözleşmesi (UN, 2018a: 9) ve Küresel Mülteci Mutabakatı (UN, 

2018b: 27) metinlerinde, göçün kaynağı olan bölgelerde yabancı 

yatırımların artırılmasına ek olarak ihracatçı sektörleri teşvik etmeyi 

 
1 Araştırma Görevlisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi 

İktisat Bölümü, mustafa.guder@adu.edu.tr 
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amaçlayan tercihli ticaret düzenlemelerinin yapılabileceğine dair 

hedeflerin bulunduğu görülmektedir. 

Düzensiz göçün önlenmesine yönelik “geri gönderme, yeniden 

yerleştirme ve yerel entegrasyon” olmak üzere genel kabul görmüş üç 

ayrı çözüm yolu söz konusudur (Hendow, 2019: 9). Fakat özellikle 

2008 yılındaki Küresel Finansal Kriz, 2011 yılında başlayan Arap 

Baharı ve sonrasında etki alanı genişleyen Orta Doğu merkezli terör 

hareketleri, Batı dünyasında göçün kendi güvenliklerine bir tehdit 

olarak değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir. Bunu takiben, daha 

önceleri başvurulan göçmenleri yeni bir ülkeye yerleştirme uygulaması 

ise işlevsiz kaldığı için çekiciliğini kaybetmiştir. Küresel Kuzey’in 

zengin hükümetleri bunun yerine, mültecilere sığınak olan Küresel 

Güney ülkelerinin tarım ve tekstil gibi spesifik sektörlerine finansman 

sağlayarak göç akışını kesmenin alternatif yollarını aramaya 

başlamıştır. Bunun uygulamadaki en çarpıcı örneği olarak ise Ürdün 

Mutabakatı1 gösterilmektedir (Morris, 2020). 

Ürdün Mutabakatı, Avrupa Birliği’nin mülteci yoğunluğu fazla 

olan bölge ülkeleri ile yaptığı birçok farklı anlaşmanın spesifik bir 

örneğini temsil etmektedir. Ancak söz konusu mutabakat da dahil 

olmak üzere bu anlaşmaların geneli, Avrupa’ya göç akışının 

sınırlanması karşılığında fon sağlamayı temel alan siyasi bir ajandaya 

bağlı olarak oluşturulmuştur (Almasri, 2021: 188). Avrupa’nın mülteci 

nüfusun ülkeler arasında adaletli bir şekilde dağıtılmasını reddetmesi, 

mevcut sorunların çözümü için güçlü bir engel teşkil etmektedir. Öyle 

ki kıtadaki mülteci nüfusun önemli bir kısmını barındıran Almanya ve 

İsveç dışındaki ülkeler, münferit terör saldırılarını ve toplumsal 

çatışmayı neden göstererek kısıtlayıcı göç politikaları uygulamaktadır 

(Dorai, 2018: 2). Bu nedenle, Avrupa’nın göç konusunda üstlendiği 

sorumluluk -coğrafyasını paylaşmama karşılığında- ekonomik alanla 

sınırlı kalmaktadır.  

Bu arka planda oluşturulan Ürdün Mutabakatı’nın dayandığı temel 

uygulamalardan biri olan özel ekonomik bölgeler, dış ticaretin bir göç 

 

1 “Ürdün Mutabakatı: Ürdün Haşimi Krallığı ile Uluslararası Toplum Arasında 

Suriyeli Mülteci Kriziyle Mücadelede Yeni Bir Bütünsel Yaklaşım” (Jordan 

Compact, 2016). 
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politikası aracı olarak kullanılması açısından hibrit bir model 

oluşturmaktadır. Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere düzensiz göç 

akışından etkilenen ülkeler için bu modelin bir örnek olup 

olamayacağını belirleyebilmek oldukça zordur1. Fakat hem 

mutabakatın içerdiği yüksek insani ideallerin hem de uygulanma 

aşamasında ortaya çıkan sorunların incelenmesi, gelecekte atılacak 

adımlara ışık tutması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle 

çalışmanın temel motivasyonu, dış ticaretin göç kontrolü gibi spesifik 

amaçları gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılmasını Ürdün 

Mutabakatı örneği üzerinden analiz etmektir. Buna ek olarak çalışmada, 

mülteci nüfusun en fazla olduğu ülke olan Türkiye için bu amaç 

özelinde değerlendirmelerde bulunulmakta ve söz konusu politikaların 

Türkiye’de uygulanmasının mümkün olup olmadığı üzerinde 

durulmaktadır. 

1. Ürdün Mutabakatı’nın Ortaya Çıkışı ve 

İçeriği 

2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte 5 

milyondan fazla Suriyeli komşu ülkelere göç etmiştir. Ürdün, Türkiye 

ve Lübnan ile birlikte bu göç krizinden en çok etkilenen ülkelerdendir; 

kişi başına düşen mülteci sayısı bakımından dünya genelinde ikinci 

sırada yer almakta ve yaklaşık 760.000 mülteciye ev sahipliği 

yapmaktadır (UNHCR, 2022b). Ortaya çıkan mülteci akışının doğal bir 

sonucu olarak Lübnan ve diğer komşu ülkelerde kısıtlayıcı göç 

politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Zira varış ülkelerinde gerek 

başta konut piyasası olmak üzere birçok sektörde fiyat artışları 

biçiminde gerekse iç güvenliğe tehdit oluşturma bağlamında göçün 

olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri olduğu görülmüştür (Dorai, 2018: 

6). Ancak tüm bu sorunlar içerisinde, mevcut krizin doğru politikalar 

sayesinde bir fırsata çevrilebileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk 

olarak Batı Asya-Kuzey Afrika Enstitüsü'nün (WANA) Suriyeli 

mültecilerin Ürdün ekonomisine sağlayabileceği katkılara yönelik 

 

1 Ürdün Mutabakatı’na benzer anlaşmalar, aynı yıl Etiyopya’da, ve ardından Mısır’da 

uygulanmaya başlanmıştır. 
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hazırladığı bir beyaz kitap (White paper) ile tartışmaya açılan bu 

yaklaşım, ekonomist Paul Collier ile zorunlu göç ve uluslararası 

ilişkiler uzmanı Alexander Betts'in çalışmalarıyla (2015; 2017) 

desteklenmiştir. Aynı dönemde siyasi alanda yükselen aşırı sağ 

hareketlerin de etkisiyle Avrupa’daki hükümetler için düzensiz göçü 

kontrol etme konusu önemli bir gündem haline gelmiştir. Ürdün 

ekonomisinin ise büyük bir borç yükü ile karşı karşıya olması; 

Avrupa’nın Suriye’den gelebilecek göçün önlenmesi karşılığında 

Ürdün’e ucuz kredi imkânı, yeni tercihli ticaret olanakları ve kapsamlı 

yardım paketleri gibi destekler sunma düşüncesini güçlendirmiştir. Bu 

gelişmeler, hükümetler arasında kurulabilecek karşılıklı çıkara dayalı 

bir ilişkinin zeminini hazırlamıştır (Morris, 2020: 91). 

Collier ve Betts’in (2015) mültecilerin kalkınmada önemli aktörler 

olabileceğine dair Foreign Affairs dergisinde yayınladıkları önerilere; 

Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer bazı kuruluşlar tarafından 

destek verilmiş ve uygulanabilmeleri için oldukça yüksek ekonomik 

maliyetler üstlenilmiştir. Bunun sonucunda öneriler, 2016 yılında bahsi 

geçen aktörler ile Ürdün hükümeti arasında imzalanan ve Ürdün 

Mutabakatı (Jordan Compact) olarak adlandırılan anlaşma ile 

somutlaşmıştır (Howden, Patchett ve Alfred, 2017: ii; Gordon, 2019). 

Deneysel bir niteliğe sahip olan bu anlaşma ile Suriyeli mültecilerin 

kronik sosyal yardım bağımlılıklarının ortadan kaldırılması, mesleki 

yeteneklerine göre istihdama katılmaları ve dolaylı olarak Ürdün’ün 

emek piyasası verimliliğinin artırılması amaçlamaktadır. Oysa göç 

krizinin başlangıcından beri komşu ülkelerde mültecilerin işgücü 

piyasasına dahil edilmesine yönelik güçlü bir direnç gösterilmiştir. 

Mutabakat, Ürdün ekonomisi ile sınırlı olsa da bu direncin kırılması 

açısından da bir ilk olmuştur. Üstelik anlaşmada mültecilere ülke 

nüfusunun yaklaşık yüzde 2’sine karşılık gelen 200.000 kişilik yeni 

çalışma izni verilmesi öngörülmüştür (Lenner ve Turner, 2018: 48). 

Mültecilerin gittikleri ülkede onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri 

için işgücü piyasasına katılmaları başta önkoşullardandır. Zira onların 

mağduriyeti sadece yerinden edilmekten değil, otonom ve üretken 

olmalarını sağlayabilecek araçlardan koparılmaları ile de ilgilidir 

(Collier ve Betts, 2017). Bu nedenle, mutabakatın merkezinde 

mültecileri de dahil edecek biçimde yeni istihdam alanlarının 
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yaratılması yer almaktadır (ILO, 2017). Bu durum, artık mültecileri 

sadece korunması gereken özneler olarak görmek yerine onları çalışma 

hayatına katarak kendi kendilerine yeterli aktörler haline getirme 

anlayışının geliştiğini göstermektedir (Lenner ve Turner, 2019). Fakat 

insani gündemler ile ekonomik gerçekliği bütünleştirebilmek 

uygulamada oldukça zordur. Böyle bir çabanın başarıya ulaşabilmesi 

için öncelikle farklı alanlardaki uzmanların uyumlu çalışması ve ev 

sahibi ülkedeki paydaşların çatışan çıkarlarının gözetilmesi 

gerekmektedir.  

Şekil 1. Politikaların Başarılı Olabilme Koşulları 

 

Kaynak: Yazar tarafından Lenner ve Turner (2019) ile Mencutek ve 

Nashwan’ın (2020) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Şekil 1, Ürdün Mutabakatı gibi deneysel projelerin başarıya 

ulaşabilmesi için dikkate alınması gereken faktörleri özetlemektedir. 

Kalkınma ile göç politikalarının uyumlaştırılabilmesi için öncelikle bu 

farklı alanlardaki uzmanların koordineli bir şekilde çalışması önem 

taşımaktadır. Bu açıdan bir yanda göç alanında politika üreten 

uzmanlar, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve insani yardım 

örgütleri yer alırken diğer yanda planlamacı iktisatçılar, işgücü piyasası 

uzmanları ve işletmeler bulunmaktadır. Göç uzmanları ve 

ekonomistlerin kendi alanlarına ait teorileri, kullandıkları teknik 

araçlar, sahip oldukları amaçlar ve aldıkları formasyon genellikle 

birbirinden farklıdır. İlk olarak bu kompleks alanlardan ortak 

uygulanabilir bir hedefler dizisinin oluşturulması gerekir. Bunlar 
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genellikle mültecilerin sığınma, barınma ve çalışma gibi temel haklarını 

teminat altına almak, ekonomik kalkınmayı destekleyecek yeni iş 

fırsatları yaratmak, düzensiz göçü önlemek ve sosyal barışı sağlamak 

gibi hedefler olabilir. 

Öte yandan, söz konusu uzmanların politikaların uygulanması 

sürecinde ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını da gözetmeleri 

gerekmektedir. Çünkü ev sahibi devlet, ev sahibi topluluklar, mülteciler 

ve bağışçılar olmak üzere sahadaki gelişmeleri belirleyen dört temel 

paydaş kesimin çıkarları birbirlerinden oldukça farklıdır (Mencutek ve 

Nashwan, 2020). Örneğin, ev sahibi devlet, göçü kontrol etme 

karşılığında kendisine yapılacak bağışları bir ekonomik rant elde etme 

aracı olarak değerlendirebilmektedir1. Üstelik göçmenleri bir dış 

politika aracı olarak kullanarak siyasi lobi yapma ve programlar 

kapsamında verilen düşük maliyetli kredileri ulusal ekonominin göç 

dışındaki farklı alanlarında kullanma amacını taşıyabilmektedir. Ev 

sahibi topluluk ise mültecilerin yol açabileceği nüfus artışı, enflasyon 

ve işgücü piyasasında güçlenen rekabet gibi çekinceler nedeniyle 

ülkelerini paylaşma konusunda direnç göstermektedir. Diğer taraftan 

mültecilerin ise bir kısmı bulundukları ülkeyi başka ülkelere geçiş 

yolundaki geçici bir durak olarak görürken, orada kalmayı tercih eden 

diğer bir kısmı istihdama katılarak yeniden sürdürülebilir yaşam şartları 

elde etmeyi hedeflemektedir. Son olarak, bağışçılar genellikle 

katlandıkları ekonomik maliyet karşılığında mültecilerin yerinde 

kalmalarını sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu nedenlerle, sahadaki 

paydaşların muhtelif çıkarları ve ortak bir hedefler seti arasında uyumu 

sağlamaya çalışan uzmanların başarıya ulaşabilecek politikalar 

üretmeleri oldukça zordur. Ürdün Mutabakatı bu çerçevede oluşturulan 

bir proje olarak ilk somut örnek özelliği taşımaktadır. Bu yüzden 

mutabakatın teknik boyutunu incelemek yerinde olacaktır. 

Mutabakatta; Ürdün’ün iş yapma şartlarının kolaylaştırılması ve 

yatırım atmosferinin geliştirilmesi, ülkedeki Suriyelilere ait 

işletmelerin resmi olarak kayıt altına alınması, 165.000 Suriyeli çocuğa 

eğitim olanağı sunulması, mülteci gençlere mesleki eğitim verilmesi ve 

 

1 Kelberer (2017: 157), bu durumu “Mülteci rantiyeciliği” (refugee rentierism) olarak 

adlandırmaktadır. 
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altyapı projelerini desteklemek amacıyla 1.7 milyar dolarlık hibe 

desteğinde bulunulması gibi çok sayıda özellikli husus bulunmaktadır. 

Bunların yanında asıl olarak ise “mültecileri işgücü piyasasına dahil 

etme” ve “özel ekonomik bölgeler kanalıyla yeni istihdam yaratma” 

olmak üzere mutabakatın iki temel boyutu öne çıkmaktadır. İşgücü 

piyasasına katılım için çalışma izni verilmesi, Ürdün’ün 300 ila 500 

milyon dolar arasında değişen kredi imkanından faydalanabilmesinin 

önkoşullarından biri olmuştur. Ayrıca birçok belirsizliği içerse de özel 

ekonomik bölgelerden yapacağı ihracatta Ürdün’e AB tarafından 

uygulanan ithalat menşe kurallarının esnetilmesi ve gümrüksüz ticaret 

yapabilme fırsatı tanınması planlanmıştır (Barbelet, Hagen-Zanker ve 

Mansour-Ille, 2018: 2; Patchett, 2016; Howden, Patchett ve Alfred, 

2017: 2). Buna göre, Ürdün’ün seçilmiş ihracat endüstrilerindeki 

firmalara1, Avrupa Birliği’nin tercihli ticaret rejiminden 

faydalanabilmeleri karşılığında belirli oranlarda mülteci istihdamı 

sağlamaları talep edilmektedir. Örneğin 2018 yılına kadarki ilk 

aşamada her katılımcı firmanın bünyesinde en az yüzde 15, daha sonra 

ise en az yüzde 25 oranında Suriyeli mülteci istihdam etmesi 

planlanmıştır. Böylece hem 200.000 Suriyeli mültecinin istihdama 

katılması hem de kademeli artış sağlayarak Ürdünlülerin ani bir işsizlik 

dalgasıyla karşı karşıya kalmaması amaçlanmıştır. Buna ek olarak, 

Ürdün 2016-2018 yılları arasında tercihli ticaret rejimini tamamlayacak 

şekilde AB’den 2 milyar dolar civarında bir yardım almıştır (Grawert, 

2019: 2-3). 

Ürdün’e sunulan yeni tercihli ticaret rejimi, AB’nin en az gelişmiş 

ülkelere uyguladığı “Silahtan Başka Her Şey” (Everything-but-Arms) 

inisiyatifine uygun olacak biçimde; tekstil, konfeksiyon, mühendislik 

ürünleri; elektronik, kimyasal ve plastik ürünler ile mobilya ve ahşap 

ürünlerinin de dahil olduğu 52 farklı ürün kategorisini içermektedir. 

Esnetilen menşe kurallarının da katkısı sayesinde bu programdan 

giderek daha fazla ihracatçı yararlanmaya başlamıştır. Bu nedenle 

başlangıçta 10 yıllık bir süre için varılan mutabakat, Ürdün Kralı ile AB 

 

1 Bu firmalar, özel ekonomik bölgelerin (SEZ’s) bir uygulanma türü olan Nitelikli 

Sanayi Bölgeleri’nde (QIZ's) faaliyet göstermektedir. (Mencutek ve Nashwan, 2020: 

621). 
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arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda; çeşitli firmaların 

ticaret rejimine katılımlarını kolaylaştıracak biçimde revize edilerek 

2030 yılına kadar uzatılmıştır (European Comission, 2022). 

2. Özel Ekonomik Bölgeler ve Ürdün Uygulaması 

Uygulamada pek çok farklı türü olmasına rağmen Özel Ekonomik 

Bölgeler (ÖEB) genel anlamda, bir ülke sınırları içinde belirlenmiş özel 

bir coğrafi bölgede ulusal ölçekte uygulanan çalışma kurallarından 

farklı kuralların geçerli olduğu ekonomik alanı tanımlamaktadır. Bu 

farklılaşma özellikle yatırım koşulları, dış ticaret ve tarifeler ile 

vergilendirme gibi alanlarda gerçekleşmekte ve bu sayede söz konusu 

bölgedeki üretkenliğin artırılması amaçlanmaktadır (Farole 2011, 23). 

ÖEB’nin “serbest ticaret bölgeleri, ihracat işleme bölgeleri, ekonomik 

ve teknoloji geliştirme bölgeleri, yüksek teknoloji bölgeleri; endüstri, 

bilim ve teknoloji parkları, limanlar vb.” gibi belirli bir amaca yönelik 

tasarımları bulunmaktadır (Zeng, 2016: 2). Gerek amaçları gerekse 

uygulanma biçimleri bakımından birbirlerinden ayrışsalar da ÖEB’nin 

yaygın olarak paylaştıkları bazı özellikler Tablo 1’deki gibi 

özetlenebilir. 
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Tablo 1. Özel Ekonomik Bölgeler 

Kaynak: Yazar tarafından FIAS (2008), Farole (2011) ve Zeng’in (2016) 

çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Tabloda belirtilen yeni bir politikanın denemesi için laboratuvar 

oluşturma hedefi kapsamında, son yıllarda göç ve dış ticaret 

politikalarının birleştirilmesine dair uygulamalar geliştirilmiştir. Zira 

Küresel Güney ve Küresel Kuzey arasında göç konusundaki karşılıklı 

çıkara dayalı hususlar, ÖEB’nin göç kontrolünde deneysel bir araç 

olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu, özellikle Güney’in düşük 

maliyetli göçmen işgücü kullanılarak dış ticareti artırma amacı ile 

Kuzey’in göçün kaynağı olan ülkelerdeki ihracat bölgelerine yatırım 

yaparak göçü sınırlama amacının uyuşması sayesinde 

gerçekleşmektedir (Gordon, 2022). Ürdün Mutabakatı, bu eksende 

ortaya çıkan uygulamaların önemli bir örneğidir fakat anlaşmadan 

bağımsız olarak ülkedeki ÖEB’nin geçmişi daha eskiye dayanmaktadır. 

ÖEB, 1990’lı yıllarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) 

ülkelerinin dünya ticaretine eklemlenmesinin ve ticari serbestleşme 

girişimlerinin bir parçası olarak bölgede yaygınlaşmıştır. Bu dönemde 

hükümetler yatırım kuralları konusunda yerli ve yabancı ayrımının 

kaldırılması, arazi tahsisi, düşük kurumlar vergisi gibi uygulamalara 

başvurarak doğrudan yabancı yatırımlar için uygun bir ortam yaratmayı 

amaçlamışlardır. Tamamlayıcı olarak ise neoliberalizmin özelleştirme 

ve deregülasyon uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bölgedeki ÖEB’nin ilki 

Tanımsal Unsurlar Ortak Özellikleri Politika Hedefleri 

Mekansal olarak sınırlı ve 

güvenlidir 

Liberal bir 

düzenleyici rejimi 

içerir 

Doğrudan yabancı 

yatırımları, sanayileşmeyi 

ve ihracatı teşvik etmek 

Yönetimi tek elden sağlanır 
Kaliteli kamusal 

hizmetlere sahiptir 
İşsizliği azaltmak 

Yatırımcılar için fiziki fayda 

sağlar 

Gelişmiş altyapı 

sistemleri vardır 

Belirli bir ekonomik 

reformu gerçekleştirmek 

Özel (görece düşük) gümrük 

tarifesi ve prosedürel 

süreçleri vardır 

Yatırımcılar için 

finansal teşvikler 

sunulmaktadır 

Yeni bir politikanın 

denenmesi için 

laboratuvar oluşturmak 
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1997 yılında ABD’nin İsrail ve Ürdün ile imzaladığı ticari anlaşmaların 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. ÖEB’nin bir türü olan Nitelikli 

Sanayi Bölgeleri’ni (NSB) kapsayan anlaşmalarda ABD’nin bu 

bölgelerden yapacağı ithalata uyguladığı gümrük vergileri belli bir 

dönem için sıfırlanmıştır. Bunu takiben Ürdün’de 12 adet NSB 

kurulmuştur (Hanieh, 2013: 37, 57). İlerleyen yıllarda Ürdün’ün 

ihracata dayalı sanayileşme anlayışına uygun olarak halihazırdaki ticari 

anlaşmaların genişletilmesi planlanmıştır. Bu amaç paralelinde Ürdün 

hükümeti 2014 yılından başlamak üzere beş yıllık bir periyot için 

Ulusal İhracat Stratejisi’ni hayata geçirmiştir. Aynı dönemde ülkede 

Suriye kaynaklı mülteci akışının etkileri görülmeye başlanmış ve 

ihracat odaklı sanayileşmede mültecilerin ucuz emek kaynağı olarak 

yer almaları hedeflenmiştir1 (Almasri, 2021: 189, 196).  

Bu minvalde Ürdün Mutabakatı ise –bir önceki bölümde değinilen 

istihdam şartlarının sağlanması karşılığında- altısı NSB niteliğindeki 18 

ÖEB’den AB’ne sıfır gümrük vergisi ile ticaret yapılmasına olanak 

tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. NSB’nden üçünde üretim hazır giyim 

endüstrisi2 yoğunlukludur. Ülkedeki mültecilerin bir kısmının Humus 

şehri gibi hazır giyim sektörü ağırlıklı bölgelerden geldiği 

düşünüldüğünde, bu üç NSB’nin mültecilerin istihdam edilmesi için 

elverişli alanlar olduğu söylenebilir (Hofmann, 2020: 66; Collier ve 

Betts, 2017). 2008 yılında uygulamaya konulan ve hazır giyim 

endüstrisinde insana yakışır iş fırsatlarını artırmayı amaçlayan “BWJ” 

(Better Work Jordan) programı, mülteci krizi ile birlikte mutabakatın 

vizyonuna uygun olarak genişletilmiş ve hükümetin çalışma izni 

harçlarını kaldırması gibi ek uygulamalarla bu endüstrilerde istihdamın 

artırılması teşvik edilmiştir3 (BWJ, 2020: 12). 

 

1 Mültecilerin ikamet ettikleri kamplara yakın bölgelerde kurulacak yeni özel 

ekonomik bölgelerde istihdama katılmalarını öneren çalışmalarda bu bölgeler 

“Mülteci Özel Ekonomik Bölgeleri” (R-SEZ) olarak adlandırılmaktadır (Moberg ve 

Reil, 2018). 

2 Hazır giyim endüstrisi Ürdün ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır 

ve bu endüstrideki firmaların BWJ programı kapsamındaki istihdamının büyük bir 

kısmını (2016’da yüzde 75’i ve 2021’de yüzde 74’ü olmak üzere) göçmenler 

oluşturmaktadır (BWJ, 2017: 10; BWJ, 2022: 20). 

3 Mutabakatın imzalanmasından 2021 yılına kadarki süreçte Ürdün’de 230.000’den 

fazla Suriyeli mülteciye çalışma izni verilmiştir (Stave, Kebede ve Kattaa, 2021:7). 
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Diğer taraftan, tarife engellerinin kaldırılmasının tamamlayıcısı 

olarak menşe kurallarının esnetilmesi planlanmıştır. Zira ihraç 

mallarının düşük yerli hammadde ile üretilmesi nedeniyle Ürdün uzun 

yıllardır AB’nin tanıdığı menşe ülke avantajlarından 

yararlanamamıştır. Malın menşe ülkesi sayılmak için üretimin belirli 

bir oranının o ülke sınırları içinde üretilmesi gerekmektedir. Ürdün’ün 

dışa bağımlı üretim yapısı, belirlenen eşik değere ulaşılmasını 

engellemiştir ve menşe kuralları AB’ye yapılacak ihracatın önündeki 

önemli engellerden biri olagelmiştir1. Bu yüzden mutabakat ile 

ÖEB’den yapılacak ihracatta menşe kurallarının esnetilmesi 

kararlaştırılmıştır. Böylece üretimin, yatırımların ve istihdamın artacağı 

varsayılmıştır2 (Lenner ve Turner, 2019: 75). 

Tablo 2. Ürdün’ün Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri 

Kaynak: (HDI, 2022; WTO, 2022; WB, 2022). 

 

1 Ürdün ekonomisinde özel önem taşıyan hazır giyim endüstrisi için ilave önlemler 

alınmıştır. Bu doğrultuda daha önce uygulanan yüzde 10 oranındaki tarifenin 

tamamen kaldırılmasının yanı sıra menşe ülke sayılmak için malların üretiminde AB 

ve Ürdün dışındaki ülkelerden kullanılan girdilerin yüzde 40’ına izin veren düzenleme 

yüzde 70 olarak revize edilerek menşe kuralları basitleştirilmiştir (Amjad vd., 2017: 

17). 

2 Brunelin De Melo ve Portugal-Perez’e (2019) göre. AB pazarına erişim sağlanarak 

çığır açıcı bir adım atıldığı düşünülse de aslında Ürdün’ün dış ticaretine en çok katkı 

sunan anlaşma Ürdün Mutabakatı değildir. ABD ile yapılan tercihli ticaret anlaşmaları 

daha büyük kazançlar sağlamaktadır. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Toplam Mal 

İhracatı 

(Milyon $) 

7920 8385 7833 7549 7511 7750 8317 7943 9357 

İmalat Sektörü 5746 6061 5544 5610 5630 5864 6267 5732 - 

Tekstil Sektörü 111 92 86 60 74 62 73 93 - 

Giyim Sektörü 1150 1288 1388 1433 1565 1748 1937 1640 - 

Ekonomik 

Büyüme Oranı 

(%) 

2,6 3,4 2,5 2,0 2,1 1,9 2,0 -1,6 2,2 

Kişi Başına 

Düşen Milli 

Gelir ($) 

4044 4131 4164 4175 4231 4308 4405 4282 4405 

İşsizlik Oranı 

(%) 
12,6 11,9 13,1 15,3 18,1 18,3 16,8 19,0 19,3 

İnsani Gelişme 

Endeksi (HDI) 

0,71

9 

0,71

9 

0,71

8 

0,71

8 

0,71

8 

0,72

8 

0,72

7 

0,72

3 

0,72

0 
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Tablo 2, Ürdün’de mutabakat öncesi ve sonrası dönemde ekonomik 

ve sosyal alanda gerçekleşen değişimlere ilişkin karşılaştırma 

yapılmasını sağlamaktadır. Ürdün’ün AB’ye yaptığı ihracata ilişkin 

düzenli bir istatistik olmasa da ülkenin genel ihracat performansı, 

mutabakatın imzalandığı 2016 yılından 2021 yılına kadarki periyotta 

yaklaşık yüzde 23 oranında artmıştır. İmalat, tekstil ve giyim gibi 

mültecilerin en çok istihdam edildiği başlıca sektörler özelinde 

bakıldığında ise 2016-2020 döneminde imalat ve giyim endüstrilerinin 

ihracat değerlerinde ılımlı artışlar söz konusu iken tekstil sektöründe 

yüzde 50’den fazla bir artış gerçekleşmiştir. Ülkenin mutabakat 

sonrasındaki genel ekonomik büyümesi ise 2020 yılındaki COVID19 

krizinin daraltıcı etkisi hariç her yıl yaklaşık yüzde 2 oranında 

gerçekleşmiştir. Bu bakımdan ihracat artışının ekonomik büyüme 

üzerinde belirgin bir etkisi olmamıştır. Kişi başına düşen milli gelir ise 

düşük bir oranda da olsa artmıştır. Diğer taraftan ülkede yaygınlaşan 

kayıt dışı mülteci istihdamının işsizlik oranındaki artışta payı olduğu 

düşünülebilir. Özellikle göç akışı sonrası işgücü piyasasında artan 

rekabet nedeniyle istihdam edilen yerlilerin işlerini kaybetmeleri, resmi 

olarak kayıtlı işgücü verilerine dayanan işsizlik oranlarının artmasına 

yol açmış olabilir. Mutabakatın ÖEB aracılığıyla iş olanakları yaratıp 

insani gelişmeyi desteklemeye yönelik kapsamlı uygulamaları ise 

insani gelişme endeksinde önemli bir değişimi beraberinde 

getirmemiştir. 

Genellikle özel ekonomik bölgelerin uygulayıcı ülkelerde; kayıt 

dışı sektörlerde rekabeti azaltma, firma verimliliğini artırma, istihdam 

yaratma, yerli işgücünün yüksek ücretli işlere terfi etmesini sağlama, 

ekonomik büyümeyi destekleme ve vergi gelirlerini artırma gibi faydalı 

sonuçlarının olacağı düşünülür. Başka bir perspektiften ise ÖEB, ucuz 

emek gücüne dayandığı için sömürücü koşullar ile ilişkilendirilmekte 

ve uygulanma aşamasında birçoğu Ürdün’de de geçerli olan sorunlar 

oluşturmaktadır (Hendow, 2019: 17). Bu durum, mutabakatın 

amaçladığı insani ve ekonomik ideallere tamamen zıt sonuçların 

oluşmasına yol açmaktadır. Örneğin, Ürdün’de grev ve sendikal 

örgütlenme hakkının sınırlanması ve tarım işçilerinin iş kanunun 

dışında bırakılması gibi uygulamalarla işçi hakları genellikle ihlal 

edilmektedir. Emekçiler konaklama tesislerindeki kötü yaşam ve 
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beslenme koşullarına ek olarak ikamet izinleri, izin kullanımı ve sağlık 

hizmetleri gibi birçok konuda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.  

İşçilerin yaklaşık yüzde 30’u fazla mesai yapmak zorunda kalırken 

yüzde 10’undan fazlası ise asgari ücretin altında bir ücret karşılığında 

çalışmaktadır1 (Almasri, 2021: 191; Al-Qatarneh ve Bataineh, 2021). 

Jauch’a (2002: 106) göre ÖEB’deki yatırım çekmeye yönelik istek, 

zamanla bir maliyet düşürme yöntemi olarak çalışma şartlarının 

kötüleşmesine yol açmaktadır. İş sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan 

düşük standartlar ülkeler arasında bir “dibe doğru yarış” (race to the 

bottom) süreci başlatmaktadır. 

Sermaye açısından da benzer zorluklar söz konusudur. Ürdün’ün 

özel ekonomik bölgelerinde üretim ve ulaştırma maliyetlerinin yüksek 

olması üreticileri bu bölgelerde yatırım yapmaktan caydırmaktadır. 

Ayrıca üreticilerin AB’nin uyguladığı ithalat standartlarına dair bilgi ve 

tecrübeleri oldukça sınırlıdır. Bu dezavantajlar nedeniyle ülkedeki 

ihracatçılar AB’nden çok Irak ve Suriye pazarlarına erişmeyi 

hedeflemektedirler (Lenner ve Turner, 2018: 50). Daha yapısal bir 

problem olarak ise ÖEB’nin zararlı ihracat sübvansiyonları nedeniyle 

DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) kurallarını ihlal etmesi öne çıkmaktadır. 

ÖEB serbest ticaretin bir türü olmasına rağmen uygulamada DTÖ’nün 

adil ve rekabetçi bir uluslararası ticari sistem tasarımına tezat 

oluşturmaktadır (Moberg, 2015: 170). Panizzon (2019), mutabakatın 

DTÖ hukukuna uygunluğunu tartışarak; Ürdün’ün “Silah Dışında Her 

Şey” programından yararlanabilmesi için en az gelişmiş ve korunmasız 

ülke statüsüne alınmasını eleştirmekte ve benzer konumdaki diğer 

ülkelerin aynı uygulamadan faydalanmak için hak iddia etmesinin 

mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Bu açıdan mutabakat ve benzeri 

uygulamalar, DTÖ’nün MFN (En çok kayrılan ülke) kuralını ihlal 

etmektedir. DTÖ henüz bu uygulamaların istisnai durumu nedeniyle 

yaptırım uygulamasına başvurmamış olsa da gelecekte gündeme 

gelebilecek potansiyel cezalar nedeniyle yatırımcı açısından ÖEB’nin 

çekiciliği azalmaktadır.  

 

1 Ürdünlüler ile göçmenler arasındaki asgari ücret farklılıkları için bkz. (BWJ, 2022: 

10). 
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Mutabakatın uygulanmasındaki sorunlar, bu bölümde ÖEB 

özelinde bahsedilenlerden çok daha geniş bir çerçeveye sahiptir. Bu 

nedenle bir sonraki bölümde çeşitli alanlardaki mevcut sorunlara 

değinilmektedir. 

3. Ürdün Mutabakatı’nın Uygulanmasındaki 

Başarısızlıklar 

Ürdün Mutabakatı ile mültecilerin yaşadıkları kampların 

yakınındaki özel ekonomik bölgelerde istihdam edilmesi 

amaçlanmaktadır. Fakat bölgesel çapta bakıldığında mültecilerin 

sadece yüzde 20’si kamplarda ikamet etmektedir. Mülteciler, yerel halk 

ile ilişki kurarak yeni kazanç fırsatları elde etmeyi kamplarda 

kalmaktan daha kazançlı bulmaktadırlar (Dorai, 2018: 4). Kamp dışında 

ise genellikle tarım ve inşaat gibi emek yoğun sektörlerdeki kayıt dışı 

işlerde çalışmaktadırlar. Çünkü kayıt dışı ve özel sektördeki işler, 

kayıtlı ve kamu sektöründeki işlerden daha kolay elde edilebilmektedir. 

Mültecilerin menşe ülkelerinde benzer işlerde çalışmış olmaları, bahsi 

geçen sektörlerdeki kayıt dışı işlere olan talebi artırmaktadır (Mencutek 

ve Nashwan, 2020: 618). Mültecilerin çalışma izni konusunda yeterli 

bilgiden yoksun olmaları ve/veya kayıtlı işçi olduklarında düzenli 

olarak aldıkları yardımları kaybetme endişeleri de onları kayıt dışı 

çalışmaya yönlendirmektedir1. Mutabakatın odak noktası hazır giyim 

sektörü olmasına rağmen mültecilerin oldukça sınırlı bir kısmı bu 

alanda tecrübeye sahiptir. Teknik bilgi yetersizliği nedeniyle 

mültecilerin öncelikle mesleki eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Bu 

durum, işlem maliyetlerini artırmakta ve mutabakatın başarı şansını 

düşürmektedir. Ayrıca mutabakatın tasarlanması sürecine sivil toplum 

kuruluşları ve özel sektör temsilcileri dahil edilmemiştir. Kapsayıcı bir 

yöntem izlenmemesi, uygulama sürecinden önce çözülebilecek bu tür 

yapısal hatalara yol açmıştır (Hendow, 2019: 17). 

 
1 İşverenler mülteci çalıştırabilmek için karmaşık ve zaman maliyeti fazla olan izin 

alma süreçlerine katlanmak zorundadır. Bu yüzden kayıt dışı işçi çalıştırmak firmalar 

açısından da daha çok tercih edilmektedir (Morris, 2020: 88). 
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İstihdama katılması hedeflenen kesimlerin önemli bir kısmı menşe 

ülkelerinde tarım sektöründe tecrübe sahibidir. Halbuki oluşturulan 

serbest ticaret rejimine, tekstil gibi hafif sanayiler ve turizm başta olmak 

üzere hizmet sektörleri dahil edilirken, Ürdün ekonomisinin öncü 

sektörlerinden olan tarım sektörü rejim dışında bırakılmıştır (Arroyo, 

2018). Ek olarak, yerli işgücünü emek piyasasındaki rekabetten 

korumak adına mültecilerin istihdamına kapalı olan bazı sektörler 

(hekim, avukat, muhasebeci, şoför vb.) bulunmaktadır. Yerli işgücünün 

ilgi göstermediği açık sektörlerdeki işlerde ise genellikle asgari ücret 

ödenmektedir ve bu işlerde bir yıllık bir süre için tek bir kefil işverene 

bağlı olarak çalışılabilmektedir. “Kefillik sistemi”, işçileri işverene 

bağımlı hale getirmektedir. Yürürlükteki iş kanunu ise sözleşme 

döneminde işçilerin farklı bir işe geçişine olanak tanımamaktadır. Bu 

nedenle mülteciler, asgari ücretten daha fazla gelir elde etmelerinin 

mümkün olduğu inşaat sektöründe ve genellikle iş değiştirmelerine 

engel oluşturmadığı için kayıt dışı işlerde çalışmaktadırlar. Bu hususlar, 

yaratılan yeni iş olanaklarının verimliliğini sınırlamakta ve hedeflenen 

istihdam artışına ulaşmayı zorlaştırmaktadır (Çakır, 2017: 36; Howden, 

Patchett ve Alfred, 2017: 6). 

Serbest ticaret rejiminin hazır giyim sektörüne odaklanmasının 

nedeni, rekabet avantajı veya mültecilerin tecrübeli olmasından çok bu 

sektörde yerliler ile göçmenler arasında rekabetin sınırlı olmasıdır. Zira 

hazır giyim sektöründe BWJ kapsamında istihdam edilen Ürdünlülerin 

oranı sadece yüzde 28’dir. Geri kalan kesimi ise başta yüzde 45’lik bir 

oranla Bangladeşliler olmak üzere Asya uyruklu göçmenler 

oluşturmaktadır (BWJ, 2022: 20). Bu sayede yeni Suriyeli istihdamının 

yaratacağı işgücü piyasasındaki rekabetin, göçmenler arasında 

gerçekleşeceği düşünülmektedir. Mutabakat göçmen gruplar arasında 

yalnızca Suriyeli mültecilerin istihdamına öncelik vermektedir. Bu 

milliyet temelli ayrım, diğer grupları marjinalize ederek Ürdün “işgücü 

piyasasının tabakalaşmasına” yol açmaktadır. Böylece Suriyeli 

mültecileri koruma çabası, farklı uyruklu göçmen grupların durumlarını 

kötüleştirerek ciddi bir açmaza neden olmaktadır (Almasri, 2021: 198).   

Mutabakatın uygulanmasındaki bir diğer sorun ise kadınların 

işgücüne katılabilmesinin önündeki engellerdir. Ürdün’de Suriyelilerin 

100.000’den fazlasının ev hanımı olduğu tahmin edilmektedir (Lenner 
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ve Turner, 2019: 70). Mülteciler arasında yaygın olarak fabrika 

işlerinde çalışmaya dair bir “utanç kültürü” mevcuttur. Bunun yanı sıra 

mevcut işlerin ikamet ettikleri bölgeden uzak olması ve ulaşım sırasında 

tacize uğrama endişeleri kadınların işgücüne katılımını engellemektedir 

(Azzeh, 2014). Huang ve Gough’a (2019) göre ev tabanlı işletmelerin 

istihdam programına dahil edilmesi bu sorunun aşılmasında önemli bir 

girişim olacaktır. Barbelet vd. (2018: 6) ise kadınları ev dışında 

çalışmaya teşvik edecek projelerin ve istismarı engelleyecek güvenlik 

tedbirlerinin önemine vurgu yapmaktadır. 

Ürdün’ün dış ticarette rekabet gücünün zayıf olması da 

mutabakatın başarıya ulaşmasını engelleyen önemli bir faktördür. Bazı 

Akdeniz ülkeleri, AB ile Ürdün arasında uygulanan tercihli ticaret 

rejiminin içerdiği malların üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe 

sahiptir. AB pazarına ihracat yapan Ürdünlü firmalar, bu ülkelerdeki 

üreticiler ile rekabet edememektedirler. Rejimin merkezinde yer alan 

tekstil sektöründe ise Asya ülkelerinin Ürdün’e göre maliyet avantajı 

bulunmaktadır. Tekstil ihracatında tecrübeli olan Asyalı firmalar, AB 

pazarına satışlarını kolaylaştıran pazarlama kanallarına da sahiptir. 

(Grawert, 2019: 3). Ürdünlü firmalar bu konularda yeterli bilgi ve 

tecrübeden yoksundur. Ürettikleri ihraç malları ise sık sık AB’nin 

teknik standartlarına takılmaktadır (UNDP, 2022). 

4. Türkiye Kompaktı 

Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 2022’nin 

Kasım ayı itibarıyla 3.603.724’tür (GİB, 2022). Buna ek olarak diğer 

milletlerden yaklaşık 320.000 sığınmacının olduğu tahmin 

edilmektedir. Türkiye bu açıdan dünyada en çok mülteciyi barındıran 

ülke konumundadır (AB İlerleme Raporu, 2021: 17). Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetleri yıllardır ülkedeki mültecilerin yaşamlarını 

iyileştirmeye yönelik adımlar atmaktadır. Sağlık, eğitim ve sosyal 

hizmetler gibi alanlardaki projelere ek olarak mültecilerin istihdama 

katılmalarını sağlamaya yönelik girişimler hayata geçirilmiştir. 

Türkiye’nin bu husustaki çabaları uluslararası toplum tarafından takdir 

ile karşılanmıştır (UNDP, 2022). 
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Mültecilerin istihdama katılmalarına yönelik başlatılan son girişim, 

İSDEP-2 (İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi) projesidir. 

Projenin açılış toplantısı 26 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 

kapsamı kamuoyuna duyurulmuştur. Toplantıda Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı “sosyal yardımlarla hayatta kalmaya çalışmak başlı 

başına bir problemdir. Bu bakımdan o insanları hayata daha sıkı 

bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım, o imkan 

onların işgücüne katılımını sağlamaktır” ifadesiyle projenin amacına 

işaret etmiştir. Ayrıca büyüyen bir ekonomi olarak Türkiye’nin artan 

nitelikli işgücü talebini vurgulamış ve mesleki eğitim verildiği takdirde 

mültecilerin bu ihtiyacı karşılayacak önemli bir insan kaynağı olacağını 

ifade etmiştir (ÇSGB, 2022). İSDEP-2’de Ürdün Mutabakatı’nda 

olduğu gibi dış ticaretin göçmenler için kullanması yönünde bir amaç 

bulunmamaktadır. Ancak mutabakata benzer biçimde mültecilerin 

istihdama katılmaları hedeflenmektedir. 

Resmi olarak yürütülen girişimlerin yanı sıra hukuki zeminde 

sağlanan esnekliklerle de mültecilerin yaşamlarını idame ettirmeleri 

desteklenmektedir. Kayıt dışı çalışma hususu buna örnek teşkil 

etmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü ülkedeki 

göçmen istihdamının yaklaşık yüzde 90’ının kayıt dışı olduğunu ifade 

etmiştir1 (Özcan, 2022). Mültecilerin hayatlarını zorlaştırmamak adına 

kayıt dışı istihdama katı bir yaptırım mekanizmasının uygulanmadığı 

söylenebilir. Yine de göç alanında etkin politikaların üretilebilmesi ve 

çalışanların iş haklarından faydalanabilmeleri için kayıt altına 

alınmaları gereklidir. Buna yönelik ILO tarafından “Geçici Koruma 

Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş 

Fırsatlarının Desteklenmesi” gibi projeler yürütülmekte ve bu projeler 

altında “Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı” gibi kayıt dışı çalışmayı 

azaltmaya yönelik destekleyici programlar uygulanmaktadır (ILO, 

2022).  

Mülteciler için doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli faydalar 

yaratılsa da uzun vadede bunlar yeterli olmamaktadır. Zira uluslararası 

fonlarla desteklenen istihdam projeleri ve kamu sektörünün uyguladığı 

 
1 Türkiye’deki toplam istihdam içindeki kayıt dışı çalışanların oranı ise yüzde 27,8’dir 

(TÜİK, 2022). 
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meslek edindirme programları henüz gerekli sayıda yeni iş 

yaratamamıştır. Bu yüzden Birleşmiş Milletler, Türkiye’de mültecilerin 

işgücü piyasasına katılımını destekleyecek yenilikçi yaklaşımların 

uygulanmasını ve tercihli ticaretin bunu sağlamada bir araç olarak 

kullanılmasını önermektedir. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı) buna yönelik olarak 19 Ekim 2022 tarihinde “Türkiye 

Kompaktı Fizibilite Çalışması: Türk Ekonomisi, Suriyeli Mülteciler ve 

Ev Sahibi Topluluklar İçin Kazan-Kazan Çözümler” başlıklı bir politika 

notu paylaşmıştır (UNDP, 2022).  

Bu rapor, Ürdün Mutabakatı’ndakine benzer bir politika setinin 

Türkiye için uyarlanmasını içermektedir ve sektörel analiz, pazar 

analizi ile istihdam fırsatlarına yönelik analiz olmak üç temel 

araştırmaya dayanmaktadır. Raporda mültecilerin yaygın olarak 

istihdam edildiği sektörlerin tarım, gıda işleme ve tekstil-giyim olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sektörler, Ürdün’de de mültecilerin yoğun olarak 

istihdam edildiği sektörlerdir. Diğer taraftan Türkiye Kompaktı, 

hedeflenecek piyasalar göz önünde bulundurulduğunda sadece AB 

pazarını hedefleyen Ürdün Mutabakatı’ndan farklılaşmak zorundadır. 

Zira Türkiye 1996 yılından beri AB’nin Gümrük Birliği’ne üyedir. 

Gümrük Birliği gereği AB ile Türkiye arasındaki ticarette sanayi ve 

işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergileri ve eş etkili vergiler 

kaldırılmıştır (TC. Avrupa Birliği Başkanlığı, 2022). Bu nedenle 

Türkiye Kompaktı ile oluşturulacak yeni tercihli ticaret imkanlarının 

başarılı olabilmesi için pazarın AB ile sınırlı kalmaması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda raporda AB’nin (Tarım ve Gıda) yanı sıra ABD’nin ve 

Kanada’nın giyim piyasalarının Türkiye için yeni ihracat fırsatları 

sunabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Raporda, istihdam açısından ise 

tercihli ticaretin iki farklı uygulaması altında ortaya çıkabilecek 

sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Türkiye Kompaktı’nda, en az 10 yıl geçerli olmak üzere 

imzalanacak tercihli ticaret anlaşmaları sayesinde Türk ve Suriyeli 

işçiler için yeni istihdam fırsatlarının yaratılabileceği savunulmaktadır. 

Ürdün Mutabakatı’nda istihdam artışının özel ekonomik bölgeler 

aracılığıyla gerçekleşmesi öngörülürken; Türkiye uygulamasında da 

benzer şekilde Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) rolü 

vurgulanmaktadır. Bu açıdan, OSB’ler halihazırdaki güçlü altyapı ve 
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teknik imkanları ile istihdam yaratmada birincil alanlar olarak öne 

çıkmaktadır. Türkiye Kompaktı Raporu’nda yeni ihracat teşviklerinin 

sunulması ve kaynakların yerel kalkınmayı hedefleyecek biçimde 

seferber edilmesi durumunda özellikle Doğu bölgelerindeki OSB’lerin 

gerekli istihdamı sağlayabileceği tahmin edilmektedir (UNDP, 2022). 

Raporda tespit edilen pazarlar için tam ticari serbestlik 

uygulanması durumunda; Türkiye için ABD giyim ürünlerinde yüzde 

60, AB gıda ürünlerinde yüzde 18,  Kanada giyim ürünlerinde yüzde 

13 ve AB tarım ürünlerinde yüzde 8’lik ihracat artışları sağlanacağı 

tahmin edilmektedir (UNDP, 2022). Bu artışlar dolaylı olarak istihdam 

artışını da gerekli kılacaktır. Aşağıdaki tabloda tam ve yarı yarıya 

serbestlik sağlanması durumlarında, 2025 yılına kadar sağlanabilecek 

istihdam artışlarına ilişkin tahminler yer almaktadır. 

Tablo 3. Tahmini istihdam artışları 

Pazar 

 

Senaryolar (hedeflenen pazarlara ticaret artışı) 

İhracat pazarının 

%50 açılması 

İhracat pazarının %100 

açılması 

ABD Giyim ürünler 46.048 189.518 

Kanada Giyim ürünleri 14.663 35.870 

AB Tarım 16.944 42.871 

AB Gıda 4.448 15.659 

AB Toplam 21.392 58.530 

Yaratılabilecek 

toplam istihdam 
82.104 283.918 

Kaynak: (UNDP, 2022). 

Raporda, ihracat pazarlarının yüzde 100 oranında açılması ve 

firmalarda Suriyeli işçiler için uygulanan yüzde 10 kotasının yüzde 

20’ye çıkarılması durumundaki olası diğer sonuçlar ise şu şekilde 

belirtilmiştir (UNDP, 2022): 

•“2025 yılında Türkiye’nin ihracatında 7,8 milyar ABD dolarına 

varan artış; bu rakam, Türkiye’nin toplam ihracatının %3’üne eşittir.  

•57.000 Suriyeli mülteci dahil olmak üzere, doğrudan 284.000 

kayıtlı istihdam yaratılması.  

•Türkiye’nin GSYH’sinde doğrudan %0,42, dolaylı olarak ise ek 

%0,40 oranında artış.  
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•Doğrudan vergi ve sosyal güvenlik gelirlerinde 7,2 milyar TL 

artış; bu tutarın 1,1 milyar ila 1,5 milyar TL’si Suriyeli işçilerin kayıtlı 

istihdama geçirilmesiyle elde edilecektir. 

•Üretim ve talep artışı yoluyla dolaylı olarak 52.000 istihdam daha 

yaratılması”. 

Özetle, Türkiye Kompaktı projesinde Türkiye’nin mülteciler için 

bir sığınak ülke olmasının ötesine geçilmek istenmektedir. İşgücü 

piyasasına entegrasyonları sağlanarak, Türkiye’nin uzun vadede 

mülteciler için bir ikamet ülkesi olması düşünülmektedir. Ürdün 

Mutabakatı’na referansla oluşturulan bu kompakt, Türkiye için bir 

ekonomik kazanım fırsatı olarak sunulsa da Ürdün uygulamasındaki 

başarısızlıklar ve ekonomi dışı alanlarda oluşabilecek dezavantajlar göz 

önüne alındığında Türkiye için önemli riskler de içermektedir. Bu 

nedenle bir sonraki bölümde Türkiye açısından olası sonuçlar 

değerlendirilecektir. 

5. Türkiye Açısından Bir Değerlendirme 

Ürdün Mutabakatı’nda istihdam artışının 6’sı nitelikli uzmanlaşmış 

sanayi bölgesi niteliğinde olan 18 özel ekonomik bölge kanalıyla 

sağlanması öngörülmektedir. Türkiye Kompaktı’nda ise Polateli OSB 

örnek gösterilerek, organize sanayi bölgelerinin aynı görevi 

üstlenebileceği ifade edilmiştir. Lakin nitelikli uzmanlaşmış sanayi 

bölgelerinde genellikle tek bir sektöre yönelik faaliyet gösterilmesi 

bakımından bu bölgeler ölçek ekonomisinden yararlanmaya daha 

müsaittir. Dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülen ihracat artışının 

sağlanabilmesi için ise sadece başlangıçta sunulacak maddi teşvikler 

yeterli değildir. Zira ÖEB’de üretilen malların satışının 

sürdürülebilmesi için ülkenin üretiminin uluslararası alandaki 

rakipleriyle rekabet edebilen bir yapıya kavuşması gerekir. Kayıt dışı 

ve düşük ücretle çalışan Suriyelilerin üretim maliyetlerini azaltarak 

emek yoğun sektörlerde rekabet gücünü artırdığına yönelik ampirik 

kanıtlar mevcut olsa da (Tümen, 2016) bu durum, hem insani ve hukuki 

olmayışı hem de Türkiye Kompaktı’nın kayıtlı işçiliğe yönelik olması 

nedeniyle sürdürülebilir değildir. Bu nedenle rekabet gücündeki kalıcı 



BİR GÖÇ POLİTİKASI ARACI OLARAK DIŞ TİCARET:  

ÜRDÜN MUTABAKATI TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 

231 

bir artış, ölçek ekonomisi yaratma gibi uygulamalar sayesinde 

sağlanabilecek maliyet düşüşleri ile mümkündür.  

Diğer taraftan Türkiye’deki OSB’ler ihtisaslaşmış ve karma olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Ürdün’ün nitelikli uzmanlaşmış sanayi bölgeleri 

donanım açısından Türkiye’deki ihtisaslaşmış OSB’lere karşılık 

gelmektedir. Bununla birlikte Türkiye Mutabakatı’nda hedef kitlenin 

asıl olarak Suriyeli mülteciler olması, doğal olarak projelerin uygulama 

alanlarının Suriye sınırına yakın olmasını gerektirmektedir. Ancak 

Türkiye’nin Suriye’ye komşu olan illerinde Gaziantep Besi İhtisas 

OSB, Hatay Enek Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) OSB ve Şanlıurfa TDI 

OSB olmak üzere yalnızca üç adet ihtisaslaşmış OSB bulunmaktadır. 

Tarım alanında ihtisaslaşmış iki OSB’nin AB tarım pazarına üretim 

yapabileceği düşünülebilir. Ancak Hatay’daki OSB günümüz itibarıyla 

atıl durumdadır ve yenilenerek üretimin başlatılması planlanmaktadır 

(Sanayi Portalı, 2022). 

Türkiye Kompaktı’nın başarılı olabilmesi için ihtisaslaşmış 

OSB’lere duyulan gereksinim doğrultusunda, Kilis-Polateli-Şahinbey 

OSB’nin tekstil üzerine ihtisaslaşmış bir bölge olarak faaliyete 

geçirilmesi amaçlanmaktadır. OSB içindeki ilk fabrikanın inşasına 

2022’nin Temmuz ayında başlanmıştır ve UNDP, AB’nin sağladığı 

250.000$’lık fonu OSB’nin teknik açıdan geliştirilmesi ve nitelikli 

sanayi bölgesine dönüştürülmesi için kullanmayı planlamaktadır 

(kilispolateliosb.org.tr). Proje tamamlandığında yeni OSB’nin 30.000 

kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Fakat Türkiye Kompaktı 

raporunda belirtildiği gibi yabancı işçi kotası yüzde 20’ye 

çıkarıldığında dahi bu tesiste sadece 6.000 Suriyeli’ye yeni iş imkanı 

yaratılabilecektir. Türkiye’de çalışma çağındaki Suriyeli sayısı ise 

yaklaşık olarak 2.5 milyondur (GİB, 2022). Dolayısıyla kompaktın dış 

ticaret vasıtasıyla istihdam sağlama politikası, sığınmacı sayısı dikkate 

alındığında büyük bir ekonomik maliyet gerektirmektedir. Söz konusu 

maliyetin sadece uluslararası fonlarla karşılanması oldukça zordur; 

diğer taraftan, kamu kesiminin bu maliyeti yüklenebilmesi de hem 

bütçe dengesi hem de olası siyasi sonuçları bakımından mümkün 

görünmemektedir. Bu nedenle kompaktın uygulanabilirliği 

gerçekçilikten uzaktır.  
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Türkiye Kompaktı’nda başlıca ihracatçı sektörler olarak belirlenen 

gıda ve tekstil, birçok ampirik çalışmada Türkiye için ileri ve geri 

bağlantı katsayıları yüksek olan kilit sektörler olarak öne çıkmaktadır 

(Erkök, B. 2021; Altan, Atan ve Tokpınar, 2015; Han, Tosunoğlu ve 

Özsoy, 2011). Bu açıdan söz konusu sektörlerin diğer sektörleri 

sürükleme ve geri besleme potansiyeli vardır. Ortaya çıkabilecek 

çarpan etkisiyle kompakt dışında kalan diğer sektörlerde de dolaylı 

olarak yeni istihdam olanakları yaratılabilir. Ancak Türkiye’de 

özellikle Gümrük Birliği üyeliği ile birlikte üretimde teknoloji 

yoğunluğu ve buna koşut olarak nitelikli emeğe olan talep artmıştır 

(Bakkalcı, 2002). Mültecilerin istihdam edilmesi öngörülen sektörlerde 

de işçilerin niteliği önem taşımaktadır. Bu durum, mesleki eğitime daha 

fazla kaynak ayrılmasını gerektirmektedir.  

Ürdün Mutabakatı’na benzer projelerin Türkiye’de başarıya 

ulaşması sosyolojik nedenlerle de oldukça zordur. Zira Ürdün ve Suriye 

genel olarak akraba topluluklardan oluşmakta ve aynı dili 

paylaşmaktadırlar. Oysa Türkiye’nin Suriye ile kurduğu sosyal ağlar 

belirli bir sınır bölgesi ile kısıtlı kalmaktadır. Ayrıca dil farklılığı; aynı 

dili paylaşan Ürdün’de dahi bilgilendirme konusunda sorunlar 

yaşandığı dikkate alındığında1; Türkiye’de uygulanacak politikaların 

mültecilere duyurulmasının ve yeterli enformasyonun 

sağlanabilmesinin önündeki önemli bir engel olarak öne çıkmaktadır. 

Benzer şekilde mültecilerin sözlü iletişim gerektiren fabrika dışı işlerde 

istihdam edilmesi de dil farklılığından dolayı nispeten zordur. 

Öte yandan, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sadece yüzde 

1,3’ü geçici barınma merkezlerinde ikamet etmektedir. Geri kalan 

kısım ise 81 ile yayılmış durumdadır (GİB, 2022). Bu nedenle 

Türkiye’de Ürdün Mutabakatı’nda öngörüldüğü gibi mültecileri yoğun 

olarak yaşadıkları kampların yakınındaki özel ekonomik bölgelerde 

istihdam etmek olası değildir. Çünkü sığınmacıları Türkiye’de kompakt 

kapsamında seçilecek OSB’lerin yakınına yerleştirmek, aynı zamanda 

yoğun bir iç göç oluşturmak anlamına gelecektir. Bu bakımdan Ürdün 

 

1 Ürdün’de 2019 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında yürütülen bir araştırmanın 

bulgularına göre, Ürdün’deki Suriyelilerin yarısının çalışma izni alabilecekleri 

konusunda bilgi sahibi olmadığı tahmin edilmektedir (Jones ve diğerleri, 2019). 
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gibi sınırlı bir araziye sahip ülkelerde sığınmacıları seçilmiş özel 

ekonomik bölgeler etrafında toplamak mümkün iken, Türkiye gibi 

geniş bir coğrafi alana yayılmış mülteci dağılımına sahip ülkelerde ise 

ekonomik ve sosyal maliyetler nedeniyle bu politika rasyonel 

görünmemektedir. 

Günümüzde mülteci ve sığınmacı hareketliliğinin küresel çapta bir 

kriz haline gelmesinde esas yapısal problem, söz konusu nüfusun 

ülkeler arasında adaletsiz dağılımıdır. Uluslararası kuruluşların 

öncülüğünde yürütülen programlar genellikle bu sorunu gidermeye 

yönelik değildir. Üstelik ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi çıkarları 

göçü kısıtlamaya yönelik politikaların giderek yaygınlaşmasına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda Avrupa kıtasındaki mülteci yoğunluğuna 

ilişkin ülkeler arası farklılıklar, Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. Avrupa’da Mülteci Yoğunluğu 

Sıra Ülke 
1000 kişi başına düşen 

mülteci ve sığınmacı sayısı 

1 Türkiye 48.1 

2 İsveç 25 

3 Avusturya 18.4 

4 Almanya 17.6 

5 Yunanistan 15.1 

6 İsviçre 14.2 

7 Norveç 9.0 

8 Fransa 8.0 

9 Belçika 7.6 

10 Danimarka 6.4 

Kaynak: (Statista, 2021). 

Tabloda Avrupa kıtasında nüfusuna oranla en çok mülteci ve 

sığınmacı barındıran ülkenin 48.1 ile Türkiye olduğu görülmektedir. 

Türkiye’yi -Akdeniz’deki ada devletleri dışarıda bırakıldığında- 

sırasıyla 25 ile İsveç, 18.4 ile Avusturya ve 17.6 ile Almanya takip 

etmektedir. Bu durumun dış politika tercihleri gibi çalışmamızın 

sınırlarını aşan siyasi nedenleri de söz konusudur. Yine de Türkiye’nin 

oransal olarak en yakın takipçisinin yaklaşık iki katı nispetinde bir 

mülteci yoğunluğuna sahip olması dikkate değerdir. Bu nedenler, 

oluşturulacak politikaların sadece kalkınmayı destekleyecek ticari bir 
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mantıktan ziyade ekonomipolitik bir yaklaşıma dayanmasını gerekli 

kılmaktadır. 

Sonuç 

Ticareti bir göç kontrolü aracı olarak öneren çalışmalarda, üstü 

kapalı biçimde bir neoklasik iktisat yaklaşımı benimsenmektedir. 

Mültecilerin atomize ve homojen emek unsurları olduğu 

varsayılmaktadır. İş olanakları gibi ekonomik faydaların ise çıkarlarını 

maksimize etmeye yeteceği öngörülmektedir. Oysa onların tercihlerini 

yönlendiren faktörler salt ekonomik çıkarlara dayanmayabilir. İnsana 

yakışır iş olanaklarının sunulması mültecilerin yerinde kalmaları için 

teşvik edici olsa da, onlar bu tercih sonucunda elde edecekleri mutlak 

faydaları değil, daha gelişmiş bir ülkede yaşamanın sunacağı göreceli 

faydaları baz alarak karar verebilirler. Bu durumda, uzun vadeli sosyal, 

kültürel ve siyasi kazanımları da gözeterek gelişmiş Batı ülkelerine göç 

etmeyi, görece az gelişmiş bir sığınak ülkede kalmaya tercih 

edebilirler1. Bu nedenle, dış ticaret yardımıyla göç politikası inşa 

etmenin kalıcı bir çözüm olacağı iddiası aslında kendi kendini 

yanlışlayan bir sonuca yol açmaktadır. Zira basit iş fırsatları sağlanarak 

mültecileri yerinde kalmaya ikna etmek, onların ancak gündelik 

kazançlarını gözetmeleri durumunda mümkündür. Uzun vadeli ve farklı 

alanlara ilişkin toplam kazançlarını gözetmeleri durumunda ise bunları 

elde etmelerinin daha olası olduğu gelişmiş Batılı ülkelere göç etmek 

daha makul bir seçenek oluşturmaktadır. Bu sebeple, Ürdün Mutabakatı 

ve benzeri politikalar; bir yandan uzun vadeli çıkarların gözetilmesini 

perdelemeyi amaçlarken, diğer yandan sunulan kısa vadeli imkanların 

uzun vadede en faydalı sonuçları sağlayacağı iddiasını taşıyan bir 

dikotomi üzerinde durmaktadır.  

Türkiye görece yüksek devlet kapasitesi sayesinde; Ürdün, Mısır 

ve Etiyopya’daki benzer uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorunları 

aşabilecek bir potansiyele sahiptir. Fakat bunlar sadece ekonomik 

maliyetler ile ilişkili olduğu için uygulayıcı ülkelerin sosyal ve politik 

 

1 Branko Milanovic’in (2021: 184-191) “vatandaşlık primi” olarak adlandırdığı 

potansiyel kazanımlar buna örnek oluşturmaktadır.  
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alanlarındaki muhtemel kazanç ve kayıplarının da fayda-maliyet 

analizlerine dahil edilmesi gerekmektedir. Zira ekonomik alanda elde 

edilecek getiriler, diğer alanlardaki kayıpları telafi edemeyecek 

düzeyde olabilir. Bu yüzden tercihli ticaret sistemi gibi ekonomik 

imkanlardan ziyade mültecilerin paydaş ülkeler arasında her ülkenin 

nüfusuna orantılı olarak yerleştirilmesi, hem yoğun mülteci nüfusa 

sahip ülkelerin çıkarlarını hem de mültecilerin insana onuruna layık bir 

yaşamı sürdürülebilmelerini daha fazla desteklemektedir. 

Dış ticareti göç politikası olarak ele alan yaklaşım kapsamında, 

ÖEB’lerin menşe ülkelerde fakat uluslararası güvenlik örgütlerinin 

kontrolündeki çatışmadan arındırılmış alanlarda kurulması bir politika 

olarak düşünülebilir. Yoğun mülteci nüfusa sahip olan halihazırdaki 

sığınak ülkeler ise menşe ülkeye hammadde, know-how, altyapı, teknik 

ve kurumsal destek sunma konularında misyon üstlenebilirler. Bu 

durum, mültecilerin anavatanlarında kalmalarını kolaylaştıracaktır. 

Ayrıca sığınak ülkeden başka bir sığınak ülkeye göç etmek, menşe 

ülkeden yapılacak göçe göre daha kolay ve caziptir. Güvenlik konusu 

garanti edildiği takdirde mültecilerin menşe ülkedeki güçlü sosyal 

bağları, insan onuruna yakışır yaşam olanaklarına ulaşmalarını 

kolaylaştıracak ve dolayısıyla iltica etme zorunluluklarını azaltacaktır. 
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BÖLÜM 11 

AKHİSAR KAZASININ DEMOGRAFİK 

YAPISI (1530-1575) 1 

Kadir ADAMAZ2 

Giriş 

“İçinde insanların belli faaliyetler yürütmek, barınmak gibi 

amaçlarla inşa ettikleri konutların bulunduğu küme” şeklinde 

tanımlanan “Yerleşme” (Arıbaş, 2007: 189), şehir ve kırsal bölge olarak 

iki grupta ele alınır. Yerleşmeler ve buraların oluşmasını sağlayan 

meskenler açısından bakıldığında, Anadolu’nun bir açık hava müzesi 

görünümünde olduğu ifade edilebilir. Türkiye’nin özel konumu, 

kültürel birikimi, sosyo-ekonomik özellikleri, iklim çeşitliliği, coğrafi 

yapısı, yerleşme ve mesken zenginliğine sebep olmuştur. Bu zenginliğe 

rağmen kırsal yerleşmeler ve buralardaki meskenlerin tam olarak 

araştırılıp, tüm yönleriyle ortaya konulduğunu söylemek zordur 

(Yılmaz, 2019: 519).  

Yüzyıllarca çeşitli medeniyetlerin yaşadığı bölge olan Akhisar ve 

çevresi, Saruhanoğulları Beyliği ile Türk egemenliğine girmiş, 

ardından Osmanlı Devleti hâkimiyetinde bu devletin Saruhan 

Sancağında bir kaza olmuştur (Emecen, 1989b: 237). Günümüzde 

Manisa ilinin bir ilçesi olarak varlığını sürdürmektedir. Akhisar 

bölgesinin verimli Gediz ovasında yer alması ve İstanbul yol 

güzergâhında bulunması, şüphesiz buranın geçmişte ve günümüzde 

özelikle ekonomik gelişimine katkı sunmuştur. Tahrir defterleri (BOA. 

TD. 165; TK. KKA. TD. 115) incelendiğinde bölgenin verimli arazi ve 

iklim yapısına paralel olarak, tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisi 

 
1Bu çalışma Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinde (17-18 Kasım 2022 

Manisa) özet bildiri olarak sunulmuştur. 
2Doç. Dr. MCBÜ. Eğitim Fakültesi, adamazkadir@hotmail.com, ORCID: 0000-

0003-4976-0003 
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içinde önemli bir yer tuttuğu anlaşılır. Bu yapının Akhisar kazası 

halkının yapısal özelliklerini yüzyıllarca olumlu etkilediğini söylemek 

yanlış olmaz. Bununla birlikte XVI. yüzyılın ikinci yarısında Akdeniz 

havzası ve Osmanlı topraklarında meydana gelen nüfus artışları 

(Braudel, 1989: 270), iklim şartlarındaki değişim (Demir, 2022: 300) 

ve toplumsal karışıklıklar (Adamaz, 2020: 702-703; Akdağ, 1995) gibi 

sebepler, doğrudan tüm dünyayı etkilediği gibi Osmanlı Devleti ve 

Akhisar kazası halkını da olumsuz etkilemiştir. Nitekim tahrir 

defterlerinde kayıtlı tarımsal ürünlere ait kıymet bedelleri 

incelendiğinde yüzyılın ikinci yarısında artış olduğu, başka bir ifadeyle 

enflasyonun bölgede kendini hissettirdiği belirlenmektedir. Dolayısıyla 

yıllara göre bölge insanının bazı gelişme veya değişmelere paralel 

olarak durumunun iyileştiği veya kötüleştiğini söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla çalışmada ele alınan nüfus hareketlerinde bu hususlar göz 

önünde bulundurulmuştur. Çalışmamıza başlamadan önce yapılan 

literatür taramalarında, Akhisar kazasını ele alan bazı araştırma ve 

incelemeler (Süssheim-Darkot, 1978; Emecen, 1989b; Günal, 1996; 

Ilgın-Bozacı, 1999; Doyduk, 2006; Karakuyu, 2012; Özçelik, 2018; 

Berber - Özekmekçi, 2019) olmakla birlikte, bölgenin XVI. yüzyıldaki 

yerleşim ve nüfusunun kapsamlı olarak değerlendirilmediği 

görülmüştür. Dolayısıyla Akhisar’ın bu yönünün de kapsamlı olarak 

ortaya konulmasının Osmanlı Devleti ve bölgenin demografik yapısının 

aydınlatılmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda 

öncelikle XVI. yüzyıl ile sınırlı tutulan çalışmada, Akhisar şehri 

mahalleleri, ardından kırsal bölge, köyler ve buralardaki nüfusa ait 

veriler yüzyılın ilk ve ikinci yarısındaki durumlarıyla karşılaştırmalı 

olarak ele alınmıştır.  

Osmanlı Devleti’ne ait yerleşimlerdeki nüfus hesaplamalarında 

değişik yöntemler kullanılmaktadır. 5 katsayısı ile çarpılan muaflar ve 

haneyi, mücerredlerden ayrı tutanlar olduğu gibi (Barkan, 1953: 12; 

Bostan, 2002: 158-159; Doğru, 1997: 33; Ünal, 1999: 71), 

mücerredlerin haneye dâhil olması gerektiği şeklinde görüşler de 

bulunmaktadır (Öz, 1999: 58). Çalışmamızda yapmış olduğumuz nüfus 

hesaplamalarında hane ve muaflar 5 katsayısı ile çarpılmış, mücerredler 

hanenin içinde değerlendirilerek ayrıca ilave edilmemiştir. Elde edilen 

nüfus rakamları bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak bu rakamlara askeri 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=YASEM%DDN+ILGIN&G%DCLDANE+B.+BOZACI
https://www.kitantik.com/search/ps?st=SENEM%20DOYDUK
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zümre, köle gibi kimseler dâhil olmadığından sonuçlarda çok düşük de 

olsa farklılık payı olabilir. Ancak bu gibi kimselerin sayılarının az ve 

bölgede geçici olmaları hususlarından hareketle, toplam nüfus 

rakamları üzerinde önemli bir etki oluşturmadığı ifade edilebilir 

(Emecen, 1989a: 53-54). 

Çalışmanın ortaya çıkmasında esas alınan arşiv belgeleri 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde (BOA.) 1531 tarihli 165 ve 

1520’lerin sonuna tarihlenen 398 numaralı (Emecen, 1989a: 8) tahrir 

defterleridir. Ayrıca yüzyılın ikinci yarısıyla ilgili bilgi sahibi 

olduğumuz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime 

Arşivinde (TK. KKA.) yer alan 115 ve 544 numaralı, 1575 tarihli tahrir 

defterlerinden de yararlanılmıştır.  

1. Akhisar Şehri 

Şehirler; nüfus rakamları bakımından kırsal bölgelerden ileride 

olmalarının yanında, yöneticilerin bulunduğu, ticari ve sınaî 

faaliyetlerin ön plana çıktığı, dini, ticari, sosyal, kültürel kurumların 

gelişme gösterdiği yerler olarak da farklılık ortaya koymaktadır (Şahin; 

Doğanay & Özcan, 2007: 338-339). Tarihte ortak savunma ihtiyacı 

çerçevesinde ortaya çıktığı anlaşılan şehirler, üretilen malların değişim 

noktası olma özelliğiyle ekonomik hayatın merkezi unsuru olmuştur 

(Cansever, 2010: 17-20). Mahalleler; Müslüman ve her ne kadar 

Akhisar’da bulunmasa da gayrimüslim mahalleleri olarak ikiye 

ayrılmakla birlikte, bazen her iki grubun beraber yaşadığı yer olmuştur. 

Çarşıda lonca reisleri vatandaş ile merkezi idare arasında bağlantıyı 

sağlarken, imamlar Müslüman mahallelerde, cemaat liderleri de 

gayrimüslim mahallelerde bu görevi yürütmüştür (Kazıcı, 2003: 89-

90). Mahallelerde bir oto kontrol sistemi bulunur. Buna göre mahallede 

yaşayanlar kendi kaderi konusunda söz hakkına sahip olup, 

gerektiğinde olayların seyrine müdahale edebilmektedir. Mesela 

suçluların tespiti, cezalandırılması, vergilerin tespiti, görevlilerin 

kontrolü gibi konularda etkin rol oynamışlardır (Düzbakar, 2003: 107). 

Osmanlı Devleti’nde yaygın olarak mahalleler bir mescit etrafında 

gelişme bulmuş, mahalle bunların etrafında şekillenmiş ya da büyüme 

göstermiş (Hızlı, 2012: 50; Emecen, 1989a: 51), mescide ismini veren 
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şahsın adı aynı zamanda mahallenin de adı olabilmiştir (Ayverdi, 1958: 

3). Akhisar şehrinde de cami veya mescit adını taşıyan mahalleler 

bulunmaktadır. Bu kurumlar toplumsal merkez olup imam da 

mahallenin temsilcisidir (Ergenç, 1984: 73). Zaviyelerin mahallelerin 

kuruluşunda etkisi bulunduğunu da burada ifade etmek gerekir 

(Emecen, 1989a: 51).  

Arşiv vesikalarına göre Akhisar şehri, nüfus bakımından kırsala 

nazaran çok daha fazla gelişmiştir. Nitekim XVI. yüzyılda çoğu yerde 

pek rastlanmayan şekilde şehir nüfusunun kırsal bölgeden daha fazla 

olduğu belirlenmekte, hatta bundan da öte şehir nüfusunun yaklaşık 

olarak kırsal bölgenin üç katı olduğu tespit edilmektedir. Bunda, kazada 

yer alan köy adedinin az olması önemli bir etkendir. Nitekim XVI. 

yüzyılda Akhisar şehir merkezinde 20’ye yakın mahalle bulunurken, 

köy sayısı yüzyıl içinde 16 adet ile sınırlı kalmıştır.  

Akhisar’a gelen Evliya Çelebi Şehirden övgü ile bahsetmekte, 

O’nun söylemleri bölge hakkında bize fikir vermektedir. Özellikle yeşil 

bitki örtüsü ve sularıyla ilgili övgü dolu sözleri dikkat çekicidir:   

“…Anadolu vilayetinin Şam’ıdır. Dört tarafı gül, gülistan, bağ ve 

bostanlı İrem Bağı gibi gölgeli ağaçlar içinde mamur, süslü, iç açıcı ve 

ferah yeni yapı bir hoş beldedir (Çelebi, 2011: 67). Suyu ve havasının 

güzelliğinden mahbub ve mahbubesi misk ve amber kokulu saçlı, ceylan 

gözlü, şirin sözlü ve nur yüzlü güneş parçası olur (Çelebi, 2011:69). 

Tahrir defterlerine göre XVI. yüzyılda kazalarda her zaman olmasa 

da genellikle bir ya da birkaç nahiye bulunduğu gözlemlenir. Ancak 

Akhisar kazasında yönetim merkezinin bulunduğu sadece Akhisar şehri 

veya nefsi yer almakta, başka bir nefs ya da merkez görülmemektedir. 

Akhisar şehrinde 1531 yılında 17 adet mahalle yer alırken bu sayı 1575 

yılında 19’a yükselmiştir. Bu mahallelerin isimleri genel olarak “Cami” 

(Cami-i Köhne, Cami-i Cedid), “Mescit” (Alaca Mescid), “Şahıs” 

(Ahmed Paşa- Hacı İshak), “Bitki” (Yonca- İğdelü), “Tarikat” 

(Bektaşlar-Şeyhler), “Coğrafi” (Depecik) ve “Yer” (Emedlü) gibi 

adlardan oluşmaktadır. 1531 yılında defterde sadece “Karamani” adıyla 

zikredilen mahalle, 1575 tarihli defterde diğer adının Hacı Hızır olduğu 

belirtilerek kaydedilmiştir. Mahalle isimlerinde genel olarak bir 

değişme olmamıştır. Akhisar şehrinde yüzyılın ikinci yarısında iki yeni 
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mahallenin ihdas edildiği de görülür. Bunlar “Kadızade” ve “Şehre 

Küstü” isimlerini taşır. Bunlardan “Şehre Küstü” adı, zamanla büyüyen 

şehrin içinde konut alanı kalmadığında sonradan şehrin kenarında 

kurulan mahalleleri ifade etmektedir (Baykara, 1999: 218-219). 

Mahallelerden birine adını veren “Makrama” kelimesi de dikkat 

çekicidir. Akhisar’daki Makramacı mahallesinin adı köken itibariyle el 

veya sofra bezi ya da havlu olarak kullanılan bir pamuklu dokuma olan 

“Mıkreme”den gelmektedir (Erdoğru ve Bıyık, 2014: 28). 

Ahmed Paşa; yüzyılın ilk ve ikinci yarısında nüfusça en büyük 

mahalledir. Bu mahallenin 1531’de yaklaşık nüfusu 305 olup 1575 

yılında nüfusu bir miktar gerilemiş ve yaklaşık 250’ye düşmüştür. 1531 

yılında şehrin en küçük mahallesi yaklaşık 70 kişilik nüfusuyla Cami-i 

Cedid olurken, 1575’te de bu mahalle en küçük nüfusa sahip olma 

özelliğini 50 kişiyle devam ettirmiştir. 1575’te sadece Depecik ve İsa 

Halife mahallelerinde nüfus artışı bulunurken, diğerlerinde gerileme 

söz konusudur.  Yüzyılın ikinci yarısında “Şehre Küstü” ve “Kadızade” 

adında yeni kurulan mahallelere diğer mahallelerden nüfus kayması 

yaşanmış olması da muhtemeldir. Ancak 1575 yılında Şehre Küstü 

mahallesinin yaklaşık 70, Kadızade mahallesinin de 80 kişilik gibi 

küçük nüfusa sahip olması, diğer mahallelerden bu mahallelere geçişin 

boyutlarının düşük olduğunu göstermektedir.  

1531 yılında Akhisar şehrinin nüfusu yaklaşık olarak 3570 kişidir. 

Defterde 889 nefer kaydı olup bunun 63 adedi muaf, 175’i mücerred ve 

651 adedi de hane’dir. 1575’te ise defterde 976 nefer kaydı yer almakta, 

bunun 67 adedini muaf, 408’ini mücerred ve 501 adedini de hane kaydı 

oluşturmaktadır. Buna göre şehir nüfusunda azalma olduğu görülür. 

Nitekim bu tarihte şehir nüfusunun 2840’a gerilediği, başka bir ifadeyle 

%20,44 oranında düştüğü tespit edilmektedir. Bunda şüphesiz birtakım 

sebeplerin etkisi vardır. Bir yerdeki nüfusun azalmasında deprem, sel 

gibi afetler, toplumsal çatışma (Faroqhi, 1977: 289-302), kuraklık 

(Çerçi, 2000: 175), çekirge istilası (Emecen, 1989a: 243-244) gibi 

sebeplerden biri veya birkaçının etkili olduğu, bunlara bağlı olarak 

ölümler veya göç hareketlerinin yaşandığı söylenebilir. 

Şehir nüfusunun kaza genel nüfusu içindeki payı 1531 yılında 

%71,32 iken, bu rakam 1575’te bir miktar gerilemiş ve %67,70 olarak 
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gerçekleşmiştir. Buna göre XVI. yüzyılda kaza nüfusunun önemli bir 

kısmının yaklaşık ¾’ünün şehir merkezinde yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Yakın bir geçmişe kadar kırsal bölge nüfusunun Anadolu’nun pek çok 

bölgesinde şehir merkezlerinden fazla olduğu düşünülürse, XVI. 

yüzyılda Akhisar kazasında tersi bir durumun yaşanması dikkat 

çekicidir. Bunda kırsal bölge yapılanmasının bölgede dar tutulmuş 

olması yanında, bazı coğrafi ve siyasi sebeplerin etkisi olduğu 

düşünülebilir. 

Şehir nüfusu içinde muaflar da yer alır. Bunlar muhassıl, imam, 

müezzin, hatip, kethüda gibi çeşitli görevler ifa eden kişiler yanında, 

a’ma, pir-i fani, gibi yaşlı veya engelli, abdal gibi dini yönü olan 

kimselerden oluşmaktadır. Akhisar şehrinde 1531 yılında 63 olan muaf 

sayısı 1575’te 67 adede yükselmiştir. 1531 yılında şehir nüfusunun 

%1,76’sını oluşturan muafların payı, 1575 yılında biraz artmış ve şehir 

nüfusu içinde %2,35 oranına sahip olmuştur. Bu oranlar genel nüfus 

içinde çok düşük bir paya sahiptir. Burada özellikle a’ma, piri fani gibi 

engelli sayısının az oluşu, kötürüm, divane gibi kimselere de 

rastlanılmaması şehirdeki nüfusun sağlıklı bir yapıda olduğuna işaret 

etmektedir. 

Saruhan; Osmanlı Devleti’nde Şehzade Sancağı olup (Gök; 

Qasımov & Kimya, 2021: 48) Manisa kazası bu sancağın merkezi 

konumundadır. Akhisar şehir gelirlerinin de bu sancakta görevli 

hanedan mensuplarına verilen has statüsünde olduğu belirlenmektedir 

(BOA. TD. 165: 499). Şehrin 1531 yılında toplam geliri 108143 

akçedir. 1575’te bu rakam 20 bin akçe artarak 128143 akçeye 

yükselmiştir. (TT. KKA. TD. 115: 154 b). Ayrıca Adillü gibi bazı 

köylerin gelirleri de bu haslara dâhil edilmiştir (BOA. TD. 165: 511). 

2. Akhisar Kırsalı 

Kırsal bölge yerleşmeleri tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ön 

plana çıktığı, şehirlere göre daha az nüfusa sahip birimler olarak görülür 

(Atalay, 1994: 308). Türkler Anadolu’da hakim oldukları yerleşim 

yerlerine Türkçe isimler vermiştir. Mesela Akhisar kazasında bulunan 

köylerden bazılarının Karkın, Kayı, Salur gibi Oğuz boy isimlerini 

(Şahbaz, 2017: 58) taşıdıkları görülür. Ayrıca kazadaki köylerin adalet 
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(Adillü), renk (Alacalar), tabiat-coğrafya (Bulut, Gökbaşlu, Karşu 

Yana), toplum (Frenklü) gibi isim veya anlamlar taşıdığı da göze 

çarpar. 

Kazanın köy sayısı oldukça azdır. Nitekim XVI. yüzyılda Saruhan 

Sancağı içinde yer alan diğer kazaların köy sayısı Akhisar’dakinden çok 

fazladır (BOA. TD. 165; TK. KKA. TD. 115). Mesela 1531 yılında kaza 

bazında bakıldığında Demirci’de 173, Adala’da 95, Gördüs’te 65, 

Kayacık’ta 44 adet köy bulunurken, 1575’te Demirci 181, Adala 58, 

Gördüs 65 ve Kayacık 44 adet köye sahiptir. 

Adillü,1531 yılında yaklaşık 325 kişilik nüfusuyla kazanın en 

büyük köyü olurken 1575 tarihinde Köşk Pınarı köyü yaklaşık 285 

kişilik nüfusuyla ilk sıraya yerleşmiştir. Nüfus bakımından en küçük 

köy 1531 yılında yaklaşık 28 kişilik nüfusuyla Gökbaşlu, 1575’te ise 

25 kişilik nüfuslarıyla Kayı ve Kürdelik köyleri son sırada yer almıştır.  

165 ve 115 numaralı tahrir defterlerine göre XVI. yüzyılın ilk ve 

ikinci yarısında Akhisar kazasında köy sayısı 13 adettir. Bununla 

birlikte vakıf tahrir defterlerine göre kazada 3 adet de vakıf köy vardır. 

Bunlardan biri Seydi köyüdür. 398 numaralı vakıf tahrir defterinde 

köye kayıtlı 42 nefer bulunmakta olup bunlar 23 bennak, 6 muaf, 8 

mücerred, 1 pir, 1 a’ma ve 1 adet gaibden oluşmaktadır (BOA. TD. 398: 

208). Buna göre köy nüfusu yaklaşık 155 kişi civarındadır. 1575 yılında 

ise köyün defterde kayıtlı 30 neferinin 14’ü bennak, 3’ü muaf, 13’ü de 

mücerred olmak üzere (TK. KKA. TD. 115: 62 b) toplamda yaklaşık 85 

kişilik nüfusa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre köy nüfusu 

yaklaşık %60 oranında gerilemiştir. Yüzyılın ilk yarısında vakıf 

köylerden Mile’ye ait 12 nefer kaydına defterde rastlanmakta, bunların 

4’ü bennak, 2’si çift, 2’si nimçift ve 4 tanesi de mücerredden 

oluşmaktadır (BOA. TD. 398: 209). Buna göre köyde yaklaşık 40 

kişilik nüfus yaşamaktadır. 1575 yılında ise defterde köye kayıtlı 2 

bennak, 2 çift, 3 nimçift ve 1 muaf vardır (TK. KKA. TD. 115: 61a). 

Bu verilere göre köyde yaklaşk 40 kişi yaşamakta olup önceki döneme 

göre nüfus bir miktar gerilemiştir. Kazada bulunan üçüncü vakıf köy 

Köşk Pınarı adıyla anılır. 1530’da defterde 29 neferden mürekkep 

nezaret, tevliyet, cüzhan, ferraş gibi görevliler ile şeyh neslinden gelen 

muaf kimselerin kayıtları mevcuttur (BOA. TD. 398: 211). Dolayısıyla 
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köy nüfusunun yaklaşık 145 kişiden oluştuğunu söyleyebiliriz. 1575 

yılında ise görevli sayısında değişme olmamış, ancak vakfı kuran 

kişinin neslinden muafların miktarı önemli bir artış göstermiştir. (TK. 

KKA. TD. 115: 61 b- 62 a). Defterde kayıtlı 57 adet neferden hareketle 

köy nüfusunun da 285 kişiden oluştuğunu ifade edebiliriz. Kazada 

bulunan vakıf köylerin 1530 yılında yaklaşık nüfusu 340 kişiden 

oluşurken, 1575’te bu köylerin nüfus toplamı %20 civarında artış 

göstererek yaklaşık 410 kişiye ulaşmıştır. Vakıf köylerden Seydi ve 

Mile köylerinde nüfus azalması bulunurken, Köşk Pınarı köyünün 

nüfusunda ise artış olmuştur. 

XVI. Yüzyılda Akhisar kazasında vakıf köylerle birlikte toplamda 

16 adet köyün varlığı tespit edilmektedir. Bu köylerden 9 adedinde 

nüfus azalması bulunurken, diğerlerinde ya nüfus rakamı sabit kalmış 

ya da artmıştır. Köylerdeki nüfus azalmasında veya köylerin terk 

edilmesinde, yukarıda şehir kısmında zikredilen sebeplerden biri veya 

birkaçının etkili olduğunu ifade edebiliriz. Birçok köy nüfusu azalsa 

bile, yüzyılın ikinci yarısında varlığını devam ettirirken, sadece 

Kartoğlu köyü yüzyılın ikinci yarısında nüfusunu tamamen 

kaybetmiştir. 

Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre Akhisar kırsal nüfusu 

1531’de yaklaşık 1435 kişidir. 1575 yılına gelindiğinde kaza kırsal 

bölge nüfusu %5,57 oranında azalarak 1355’e gerilemiştir. Kırsal bölge 

nüfusunun kaza genel nüfusu içindeki payı 1531’de %28,68 iken, bu 

rakam 1575 yılında bir miktar artarak %32,30 oranına yükselmiştir. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere şehir nüfusunun kaza genel nüfusu 

içindeki payı ise yüzyılın ikinci yarısında azalmıştır. Başka bir ifadeyle 

kırsal bölgedeki nüfus azalması Akhisar şehrindekine göre daha azdır. 

Şehirdeki nüfus azalması yüzdelik bazda kırsal bölgeye göre 4 kat daha 

fazladır. Şehir nüfusunun çokça eksilmesi, şehirden başka bölgelere göç 

olduğunu akla getirmekle birlikte, hastalık, ölüm, tabii afetler gibi 

nedenlerle nüfusun eksi yönde büyüme ya da küçülme eğilimine 

girdiğini de düşündürmektedir. 

Kazadaki bazı köyler arasında nüfus bakımından oldukça büyük 

sayılabilecek oranda farklar bulunur. Mesela yüzyılın ilk yarısında 

Adillü köyü, Gökbaşlu köyünün yaklaşık olarak 13 katı 
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büyüklüğündedir. Yüzyılın ikinci yarısında Köşk Pınarı köyü de Kayı 

köyünden yaklaşık 11 kat daha fazla nüfusa sahiptir. Köylerin nüfusu 

üzerinde, köyün sahibi olduğu arazilerin büyüklüğü, verimliliği 

mutlaka önemli etkendir. Köy arazisinin sulak, kayalık veya eğimli 

olması gibi nedenler, köylere yerleşmede veya köy dışına taşınmalarda 

ciddi bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla kırsal bölge nüfus hareketlerini 

değerlendirirken bu gibi hususları göz önüne almak gerekir. XVI. 

Yüzyılda Akhisar kazasında genel olarak bir nüfus azalması söz konusu 

iken, hatta bazı köyler tamamen nüfusunu kaybederken, bazılarında 

nüfus artışı bulunması genel olarak yukarıda değindiğimiz gibi tabii 

afetler yanında arazi ve iklim şartlarıyla bağlantılı olmalıdır. 

Tahrir defterleri incelendiğinde kaza ekonomisinin tarım ve 

hayvancılığa dayalı olduğu, kırsal bölgenin de buna önemli bir katkı 

sunduğu anlaşılır. Nitekim bölgede başta hububat ve bakliyat olmak 

üzere diğer zirai ürünlerin önemli bir kısmı yetiştirilmektedir. Ayrıca 

küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapılmaktadır. Bölgede öğütülmesi 

gereken ürünler için su değirmenlerinin (asiyab) yapıldığı, Akhisar 

şehir merkezinde üreticinin ürünlerini pazarladığı ve ihtiyaç duyduğu 

malları temin ettiği bir Pazar ve bir Başhane mevcuttur. Ayrıca bölge 

halkının ihtiyaç duyduğu aydınlatma malzemesi için bir mumhane ve 

Türk kültürünün önemli bir içeceği olan boza imalathanesi olan 

Bozahane de (Feyiz, 2021: 1) vardır (BOA. TD. 165: 509; TK. KKA. 

TD. 115: 154 b). Aynı zamanda bölgede dükkânlar aktif haldedir (BOA. 

TD. 398: 210; TK. KKA. TD. 544: 61 b). Bütün bu ekonomik yapı ve 

faaliyetler bize aynı zamanda bölge halkının geçim kaynakları, 

ekonomik etkinlikleri hakkında ipucu verir. Buna göre bölge halkının 

ihtiyacı olan malların en azından bir kısmını, Kaza dâhilinden büyük 

oranda temin ettiği veya etmeye çalıştığını söylemek mümkündür.  

Osmanlı Devletinin taşra teşkilatı içinde en alt birim olarak görülen 

mezralara fazla olmamakla birlikte Akhisar kazasında da rastlanır. 

Mezralarda genellikle nüfus bulunmaz. Buralar bir köyün yanında, o 

köyün ekinliği, yani ziraat yapılan bir yeri olarak ifade edilebilir. 

Mezralar genellikle hali olmakla birlikte ziraat yapıldığında vergiye 

tabi tutulmuştur (İnalcık, 1987: XXIX). Akhisar kazasında 1531 yılında 

bir adet mezra bulunurken, 1575 yılında mezra sayısı ikiye çıkmıştır. 

Böğürcelü mezrasının yüzyılın her iki döneminde de defterlerde kaydı 
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bulunur (BOA. TD. 165: 517). 1531 yılına ait defterde hali olarak 

görülen mezrada buğday, arpa, burçak, nohut, yulaf, börülce bostan, 

soğan, sarımsak, pamuk, susam, üzüm, darı gibi birçok ürün de 

yetiştirilmekte ve yıllık hâsılın da 1269 akçe olduğu belirlenmektedir. 

1575’te de yetiştirilen ürünlerle birlikte defterde kaydı bulunan 

mezranın yıllık hâsılı ise bir miktar yükselmiş ve 1400 akçe olmuştur 

(TK. KKA: TD. 115: 159 b). 1575 yılında bir diğer mezra yıllık hâsılı 

800 akçe olan ve “Doğancı Börü Bey” adını taşımakla birlikte, 

“Çağatay Kavağı” adıyla da anılan mezradır (TK. KKA: TD. 115: 160 

a). Kazada görülen mezralar hali olup nüfus kayıtları bulunmamaktadır. 

Ancak ekinlik olarak kullanılmaları buraları kaza ekonomik yapısının 

bir parçaşı haline getirmektedir. 

3. Kaza Genel Yapısı 

XVI. Yüzyılın ilk ve ikinci yarısında Akhisar kazasında bulunan 

köy sayısı 16 adet ile sabit kalırken, şehirde bulunan mahallelerin sayısı 

2 adet artmıştır. Ancak gerek şehirde gerekse kırsal bölgede nüfus 

azalması bulunmakla birlikte, şehirdeki azalma daha fazla olmuştur. 

Kaza genel nüfusu 1531 yılında yaklaşık 5005 kişiden oluşurken, bu 

rakam 1575’te yaklaşık 810 kişilik azalmayla 4195 kişiye gerilemiştir. 

Bu da %16,80 oranında bir azalmaya işaret etmektedir. XVI. Yüzyılın 

ikinci yarısında Akdeniz havzası ve Osmanlı Ülkesinde yaklaşık iki kat 

civarında bir artış olmuştur (Braudel, 1989: 270-273). Genel olarak 

nüfus artışına rağmen Akhisar kazasında tersi bir oluşumun, yukarıda 

da değinilen göç, sağlık, afet, kuraklık gibi sebeplere bağlı olarak 

geliştiğini ifade edebiliriz. Bununla birlikte XVI. yüzyılda Akhisar 

kazası özellikle Akhisar şehri, çevresinde yer alan kazalara nazaran 

nüfus bakımından ön sıralarda yer alır. Aşağıda tablo 4’te (Adamaz, 

2019: 150) de görüleceği üzere, 1531 yılında Akhisar şehrinin nüfus 

rakamı bakımından, Manisa kazasının merkezi konumundaki Manisa 

şehrinden (Emecen, 1989a: 55) sonra ikinci sırada olduğunu ve diğer 

tüm kaza merkezi şehirleri geride bıraktığını, 1575’te ise nüfusun 

azalmasına paralel olarak üçüncü sıraya gerilediğini görmekteyiz. 

Akhisar günümüzde de muadillerine göre nüfusunun fazla olma 
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özelliğini devam ettirmekte ve her geçen gün artan nüfus ve ekonomi 

profiliyle il olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. 

Ticaret ve üretim, dünyanın her yerinde bir bölgenin gelişimine en 

büyük katkıyı sunan unsurlardandır. Akhisar şehrinde de ticari 

faaliyetlerin yürütüldüğü esnaf ve zanaatkârların mesleklerini icra ettiği 

dükkânların izini defterlerden takip edilebilmekteyiz (BOA. TD. 398: 

210; TK. KKA: TD. 115: 154 b). Şehirde kayıtlı zanaatkârların, 

isimlerinin önünde saraç, cüllah, celep, tellak, topuzcu, kasap (BOA. 

TD. 165: 499-509) gibi yaptıkları meslekleri ifade eden kelimelerle 

birlikte defterlere yazılmıştır. Böylece bölgedeki zanaatkâr çeşitliği 

hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Dolayısıyla özellikle şehir 

merkezinde belli oranda mesleki ve ticari faaliyetlerin varlığı ile bu 

işleri yürüten kesimler ayrı bir grup olarak nitelendirilebilir. Bu 

kimseler şüphesiz bölgenin kalkınması ve gelişimine hatrı sayılır bir 

katkı sunmuştur. 

Kazada bulunan zümrelerden biri de muaflar olarak zikredilebilir. 

Bunların bir kısmı imam, müezzin, hatip, kethüda, muhassıl gibi 

görevleri yürüttükleri için muaf olurken, bir kısmı da pir-i fani, a’ma, 

mecnun gibi çeşitli engellerinden dolayı muaf kılınmış kimselerdir. 

Ayrıca Abdal gibi dini yönü bulunan kimseler ile sipahilerin dirlik 

bekleyen çocukları sipahizadelerin (Açıkel ve Pekdoğan, 2022) 

vergiden muaf oldukları anlaşılmaktadır. Aşağıda tablo 9’da bunlara ait 

veriler görülmektedir. 1531 yılında kaza genelinde 63’ü Akhisar 

şehrinde, 45’i de kırsal bölgede olmak üzere toplam 108 adet muaf 

bulunmaktadır. 1575 senesinde ise muafların sayısı bir miktar artarak 

67’si şehirde 78’i ise kırsal bölgede olmak üzere toplamda 145 adede 

ulaşmıştır. Bunların içinde a’ma, kötürüm, gibi engelli sayısının az 

olması bölge halkının sağlıklı bir yapıya sahip olduğuna işaret eder. 

İmam, müezzin, hatip gibi vergi muafiyeti olan görevliler bölge 

halkının din ile ilgili işlerinde onlara yardımcı olmakta, kethüda, 

muhassıl gibi görevliler de devlet-halk arasındaki ilişkilerde hizmet 

sunmaktadır. 

Akhisar kazasında gayrimüslim nüfus bulunmamaktadır. Defterler 

incelendiğinde Abdullah adını taşıyan veya baba adı Abdullah olan 

kayıtlara rastlamaktayız. Bazı çalışmalarda baba adı Abdullah 
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olanlardan hareketle bunların ihtida ettikleri yolunda fikirler ileri 

sürülmekle birlikte, bunun her zaman böyle olmadığı, günümüzde dahi 

Abdullah isminin yaygın olarak kullanıldığı da ifade edilmiştir (Kurt, 

1991: 182-184). Dolayısıyla Akhisar kazasındaki Abdullah veya 

Abdullah oğlu ifadelerinden hareketle kesin hükümlere ulaşmak 

oldukça zordur. 

Defterlerdeki bazı isimlerin üzerinde “Atik” kaydı yer alır (TK. 

KKA: TD. 115: 157a). Bu kelime; özgürlükleri verilmiş, hürriyetine 

kavuşmuş köleleri ifade eder (Emecen, 2011: 331; Devellioğlu, 1996: 

51). Buradan hareketle Akhisar kazasında da köle iken özgürlüğüne 

kavuşmuş ve bölge halkı içinde bir birey haline gelmiş kimselerin de 

bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Kaza nüfusu içinde kullanılan şahıs adlarına bakıldığında İslami 

adların yaygın olduğu görülür. Ahmet, Mehmet, Mustafa, Hasan, 

Hüseyin, Ömer, Ali, Yusuf, Süleyman, Hamza, Ramazan, İlyas, 

İbrahim, İsmail, Emrullah bunlar arasında sayılabilir. Bununla birlikte 

Turgut, Bahşayiş, Durmuş, Gökçe, Satılmış, Temurtaş, Kaya, Kutlu, 

Kurt, Paşa, Arslan, Umur, Umurca, Karaca, Sevindik, Doğan, Orhan, 

Bektaş gibi Türkçe isimlerin de kaza halkı tarafından kullanımının 

bölgede devam ettirildiği belirlenmektedir.  

Günümüzdeki gibi motorlu taşıtların gelişmediği ya da olmadığı 

XVI. yüzyılda, Arap Yarımadasında bulunan Hicaz bölgesine hacca 

gitmek, kolay olmayıp aylar süren ve çok masraf gerektiren bir 

durumdur. Buna bağlı olarak Kaza genelinde hacca gidenlerin sayısı 

Kaza halkının ekonomik yapısı hakkında ipuçları sunmaktadır. Tahrir 

defterlerinde hacı olanların isimlerinin yanına bu özellikleri yazılmıştır. 

XVI. Yüzyılda Akhisar kazasında şehir merkezindeki nüfusta yer alan 

hacı sayısı, kırsal bölgedeki hacı sayısından çok daha fazladır. 1531 

yılında şehir merkezindeki hacı olmuş kişi sayısı 28 iken, kırsal bölgede 

bu rakam sadece 5 kişiyle sınırlı kalmış, Kazadaki toplam hacı sayısı da 

33 kişi olmuştur. 1575’te ise şehirdeki hacı sayısı 28, kırsal bölgede ise 

yalnızca 1 olmak üzere kaza genelinde toplam 29 kişinin hacı olduğu 

belirlenmektedir. Benzer şekilde 1531’de babası hacı olanların sayısı 

şehirde 43, kırsalda 3 ve toplamda 46 kişi olarak görülürken, 1575 

yılında şehirde 40, kırsalda 2 olmak üzere toplamda 42 kişi olduğu 
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tespit edilmektedir. Buna göre şehirde yaşayan nüfusun kırsaldakilere 

göre ekonomik yapılarının biraz daha güçlü olduğunu söylemek 

mümkündür. Bununla birlikte şehir ve kırsal bölge nüfusu göz önüne 

alındığında Akhisar kazasındaki Hacı sayısının oldukça düşük olduğu 

ifade edilebilir. Ayrıca “Hacı”, isim olarak şahıslara verilebilmektedir. 

Akhisar kazasında da bu durumu görmekteyiz. Nitekim kazada ismi 

Hacı olanların sayısı 1531’de 20 iken, 1575’te 15 kişi olarak tespit 

edilmiştir.  

Osmanlı Devleti’nde Timar sisteminin uygulandığı bölgelerde 

şahıslardan alınan vergiler vardır. Çift, Nimçift, Bennak ve Mücerred 

bu vergilerdendir. Reayadan bir çiftlik yer tasarruf edenler “Çift”, 

bunun yarısını elinde bulunduranlar “Nimçift” olarak isimlendirilirken 

(İnalcık, 1996: 36-37), evli olup Nimçiftten daha az yer tasarruf eden 

kimseler de “Bennak” olarak adlandırılmıştır (İnalcık, 1996: 44-45).  

Bekâr olup kazanç elde edebilecek yaştaki kimseler de “Mücerred” 

olarak isimlendirilmiştir (Emecen, 1989a: 229). Tahrir defterlerine göre 

Akhisar şehrinde yüzyılın ilk ve ikinci yarısında Çift, Nimçift, Bennak 

bulunmazken 1531 yılında 175 adet, 1575’te de 408 adet Mücerred 

kaydına rastlanır. Buna göre 233 adetlik artışla Mücerred sayısı 

%133,14 oranında yükselmiştir. Bu da iki kattan daha fazla bir artışa 

işaret eder. Kırsal bölgede ise 1531’de 63 Çift bulunurken, 1575’te bu 

sayı 28 adede gerilemiştir. Nimçift sayısı ise yüzyılın ilk yarısında 36 

adet iken, 1575’te 42 adede yükselmiştir. Buradan hareketle Çiftlerin 

bir kısmının bölünerek, Nimçift haline getirildiğini söyleyebilmekle 

birlikte, toplam Nimçift sayısının da çok düşük olmasının bu düşünceyi 

desteklemediğini ifade etmek gerekir. Ayrıca Bennak sayısının da 

gerilemesi, Çiftlerin, Bennaklara da verilmediğini ortaya koymaktadır. 

Nitekim Bennak sayısı 1531’de 143’ten, 1575 yılında 116 adede 

gerilemiştir. Kırsal bölgede 1531’deki 64 olan Mücerred sayısı da, 

1575’te 164 adede yükselmiştir. Buna göre yüzyılın ikinci yarısında 

Mücerred sayısında yaklaşık %156,25 oranında yükselme 

bulunmaktadır. Buda bize ortadan kalkan Çift arazilerinin önemli bir 

kısmının Mücerredlerce işlendiğini düşündürmektedir. Ayrıca kazadaki 

nüfus azalmasının Çift arazilerindeki azalmada da kendini gösterdiğini 

ifade edebiliriz. 
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Vakıf tahrir defterleri incelendiğinde (BOA. TD. 398; TK. KKA. 

TD. 115) Akhisar kazasında vakıfların da gelişme gösterdiği, özellikle 

şehrin her mahallesinde mescitlere ait vakıfların kurulduğu anlaşılır. 

Bunlar özellikle para vakıflarıyla desteklenmiştir. Akhisar şehrinde ve 

kırsalda, zaviyeler ve hamam da mevcuttur (BOA. TD. 398: 210). 

Vakıflarda görevli nazır, muarif, tabbah, ferraş gibi mürtezika sınıfı da 

Kazada yer almakta vakıflar bünyesinde hizmet sunmaktadır (TK. 

KKA. TD. 544: 62a). 

Sonuç 

Eskiçağdan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Akhisar 

ve çevresi, Osmanlı Devleti döneminde Saruhan Sancağının bir Kaza’sı 

olmuş, halen yerleşim birimi özelliğini Manisa iline bağlı bir ilçe olarak 

sürdürmektedir. Kaza ekonomisinin XVI. yüzyılda ağırlıklı olarak 

tarım ve hayvancılığa dayandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bölge 

insanının en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturur. 

Bununla birlikte özellikle şehir merkezinde bölge halkının ihtiyacı 

doğrultusunda üretim yapan esnaf ve zanaatkârlar ve bunlara ait 

dükkânların yer aldığı ve faaliyet gösterdiği belirlenmektedir. 

Özellikle şehir merkezinde olmak üzere vakıf eserlerin Kazada 

bulunduğu, bunların başında mescit ve zaviyelerin ön plana çıktığı 

görülür.  Bu eserlerle Akhisar kazasının mimari açıdan ihya edildiği, 

güzelleştirildiği, Türk-İslam eserleriyle bölgeye Türk mührünün 

vurulmasının gerçekleştirildiği gibi, bölge halkının ihtiyaçlarının 

giderilmesine de katkı sağlanmıştır. Özellikle zaviyelerde dervişler 

kendi iç bünyelerindeki faaliyetleri yanında, gelen geçenleri ağırlama 

hizmetiyle ön plana çıkmaktadır. Kazadaki zümrelerden bir grup da 

vakıflarda görevli olan mürtezikalardır. Bölge halkı; hayır işlerine 

katıldıkları ve vakıf kurdukları gibi vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak 

için adeta birbirleriyle yarışmştır. Akhisar şehrinde özellikle para 

vakıfları bu konuda dikkat çeker.  

Ayrıca imam, müezzin, hatip gibi görevliler bölge halkına dini 

hizmet sunmaktadır. Pir-i fani, a’ma, kötürüm gibi engelli sayısının da 

kazada az olması, bölge nüfusunun sağlıklı yapısına işaret etmektedir. 

Şehirde esnaf ve zanaatkâr gibi zümrelerin ticari aktivitelerde rol 
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aldıklarını anlamaktayız. Kaza merkezinde bulunan Pazar, bölge 

ticaretine katkı sunmuş, halk ihtiyaçlarını buradan karşılamış, ayrıca 

üreticiler ürettikleri malları burada satarak nakde çevirmiştir. Ayrıca 

Başhane, Şemhane, Bozahane gibi tesislerin varlığı bölge halkının 

ihtiyaçlarına yönelik yapılmış tesislerdir. Bunlar bölge halkına iş alanı 

açtığı gibi, ihtiyaçlarının kaza dâhilinden karşılanmasına, gereksinim 

duydukları ürünlere daha hızlı ve ucuz ulaşma imkânı sağlamıştır. 

Kazada hayvancılık faaliyetlerini yürüten kimseler de bulunmakta, 

bunlar kaza halkının et, süt ve süt ürünleri yanında yün, deri 

ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunmaktadır. 

Akhisar şehrinde mahalleler; mescit, şahıs, bitki, coğrafi isimler 

alırken, köylere Karkın, Salur, Kayı gibi Oğuz boy adları yanında 

coğrafi, adalet ve renk adları konulduğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde 

Anadolu yerleşimlerine Türkçe isimler verilmesi şüphesiz Anadolu’nun 

Türkleşmesine önemli katkı sunmuştur. Şahıs isimlerinde İslami 

isimlerin bu dönemde yaygın olmakla birlikte, Türkçe isimlerin 

kullanılmaya devam ettirildiği de belirlenmektedir.  

Şehirde mahalle sayısı yüzyılın ikinci yarısında artarken, köy 

sayısında ise herhangi bir değişme olmamış, üçü vakıf olmak üzere 16 

adet ile devam etmiştir. Bununla birlikte bir köyün nüfusu tamamen 

dağılmıştır. Kazada bulunan köylerde genel olarak nüfus azalması 

görülürken, sadece bir köyün nüfusunu kaybetmesi, diğerlerinde ise 

böyle bir durumun olmaması en azından bölgede üretimin devamlılığı 

açısından önem arz etmektedir. Yüzyılın ilk yarısında bir adet mezra 

görülen kazada, yüzyılın ikinci yarısında iki adet mezranın varlığı tespit 

edilir. Kazadaki mahalle sayısının artmasına ve köy sayısının yüzyıl 

içinde değişmemesine rağmen kaza nüfusunda yaklaşık %16 oranında 

bir gerileme izlenmektedir. Nitekim yüzyılın ilk yarısında kaza toplam 

nüfusu yaklaşık 5005 iken, yüzyılın ikinci yarısında gerileyerek 

yaklaşık 4195 olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz Havzası ve Osmanlı 

Devleti’nde genel olarak nüfusta önemli oranda artışlar varken, Akhisar 

kazasında gerileme bulunması, göç, kuraklık gibi coğrafi sebepler, 

hastalık sel gibi tabii afetlerin bölgede etkili olduğu buna bağlı olarak 

nüfus gerilemesi yaşandığını düşündürmektedir. Akhisar şehrinde 

mahalle sayısının yüzyılın ikinci yarısında artmasına rağmen nüfus 

gerilemesi bulunması, yerleşim yerlerinin sayısından ziyade, daha 
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farklı sebeplerin yerleşmede veya nüfus üzerinde etkili olduğunu 

gösterir. Kırsal bölgede nüfus düşme hızı ise Akhisar şehrine göre daha 

yavaştır.  

Kazada çeşitli görev veya engelli durumuna göre belirlenmiş 

muaflar bulunmaktadır. Şehirdeki mahalle sayılarının, kırsaldaki köy 

sayısına yakın olmasına paralel olarak, kazadaki muaf sayılarının küçük 

farklarla şehir ve kırsal bölgeye yayıldığı anlaşılmaktadır. Sancağın 

diğer kazalarına nazaran şehir merkezinde bulunan mahallelerin 

kırsaldaki köy sayısından daha fazla olması dikkat çekicidir. Coğrafi 

faktörlerin sancaklardaki kaza yapılanmalarında dikkate alınarak 

planlama yapıldığını düşündüğümüzü de burada ifade edebiliriz.  
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Ekler: 

Tablo 1: 165 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1531 Yılında Akhisar Şehri 

 Mahalle 
N
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1 Cami-i Köhne 66 43 12 - - - - 3  2 5 1 - 270 

2 Alaca Mescit 51 41 7 - - 1 - - - - 1 1 - 220 

3 Depecik 60 39 18 - - - - - - 1 1 1 - 210 

4 
Cami-i Cedid 

nd.1 Debbağlar 
50 29 15 1 - - - 2  1 1 1 - 175 

5 Ahmed Paşa 77 58 16 - - 1 - - - 1 - 1 - 305 

6 Yonca 30 24 6 - - - - - - - - - - 120 

7 

Reşid nd. 

Süleyman 

Divane 

60 44 10 - - - 1 1 1 1 1 1 - 250 

8 İsa Halife 44 38 5 - - - - - - - - 1 - 195 

9 İğdelü 54 40 9 - - - - - 1 1 2 1 - 225 

10 Makramacı 42 34 8 - - - - - - - - - - 170 

 

1 nd.= Nam-ı Diğer kısaltılması 
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11 Hacı İshak 70 53 10 1 - - 1 - - - 3 1 1 300 

12 
Bektaşlar nd. 

Küçük 
63 45 13 - - - - 1  1 2 1 - 250 

13 Şeyhler 67 50 15 - - - - - 1 - - 1 - 260 

14 Karamani 55 43 9 1 - - - - - - 1 1 - 230 

15 Has Koca 38 25 12 - - - - - - - - 1 - 130 

16 Cami-i Cedid 14 11 - - - - - - 1 - 1 1 - 70 

17 Emedlü 48 36 10 - - - - - 1 - 1 - - 190 

Toplam 889 651 175 
3 1 2 2 7 5 8 19 15 1 

3570 
Muaf Toplamı: 63 

 

Tablo 2: 115 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1575 Yılında Akhisar Şehri 

 Mahalle 
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K
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h
ü

d
a 

1 Cami-i Köhne 72 30 36 - - 2 2 - - 1 1 - - 180 

2 
Cami-i Cedid nd. 

Debbağlar 
31 14 14 - - - - - - 1 2 - - 85 

3 Alaca Mescit 38 23 15 - - - - - - - - - - 115 

4 Yonca 30 16 11 - - 1  - - - 1 1 - 95 

5 Depecik 84 44 35 1 - - 2 - - 1 1 - - 245 
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6 
Reşid nd. Divane 

Süleyman 
66 31 27 - - 2  1 1 - 1 2 1 195 

7 İsa Halife 63 40 21 - - 1 - - - - 1 - - 210 

8 Ahmed Paşa 87 38 37 - - 7 - - - 3 2 - - 250 

9 
Hacı Hızır nd. 

Karamani 
37 23 13 - - - - - 1 - - - - 120 

10 Hacı İshak 74 38 34 - - - - - - 1 1 - - 200 

11 Şeyhler 66 39 23 - - - 2  1 - 1 - - 215 

12 Makramacı 44 24 19 - - 1 - - - - - - - 125 

13 
Bektaşlar nd. 

Küçük 
30 14 12 - - 1 - - - 1 2 - - 90 

14 Has Koca 51 24 26 - - - - - - - 1 - - 125 

15 Emedlü 68 32 33 - - 1 - - 1 - 1 - - 175 

16 İğdelü 71 33 28 - 1 4 1  1 - 2 1 - 215 

17 Kadızade 23 15 7 - - - - - - - 1 - - 80 

18 
Cedid nd. Hacı 

Meme 
18 10 8 - -  - - - - - - - 50 

19 Şehre Küstü 23 13 9 - - 1 - - - - - - - 70 

Toplam 976 501 408 
1 1 21 7 1 5 8 18 4 1 

2840 
Muaf Toplamı: 67 

Tablo 3: Akhisar Şehri Mahalleleri Nüfusuna Ait Veriler 

 Mahalle 1531 Köy 1575 Artış Artış (%) 

1 Cami-i Köhne 270 Cami-i Köhne 180 (-) 90 (-) 33,33 

2 Alaca Mescit 220 Alaca Mescit 115 (-) 105 (-) 47,72 

3 Depecik 210 Depecik 245 35 16,66 
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4 Cami-i Cedid nd. Debbağlar 175 Cami-i Cedid nd. Debbağlar 85 (-) 90 (-) 51,42 

5 Ahmed Paşa 305 Ahmed Paşa 250 (-) 55 (-) 18,03 

6 Yonca 120 Yonca 95 (-) 25 (-) 20,83 

7 Reşid nd. Süleyman Divane 250 Reşid nd. Divane Süleyman 195 (-) 55 (-) 22 

8 İsa Halife 195 İsa Halife 210 15 7,69 

9 İğdelü 225 İğdelü 215 (-) 10 (-)    4,44 

10 Makramacı 170 Makramacı 125 (-) 45 (-) 26,47 

11 Hacı İshak 300 Hacı İshak 200 (-) 100 (-) 33,33 

12 Bektaşlar nd. Küçük 250 Bektaşlar nd. Küçük 90 (-) 160 (-) 64 

13 Şeyhler 260 Şeyhler 215 (-) 45 (-) 17,30 

14 Karamani 230 Hacı Hızır nd. Karamani 120 (-) 110 (-) 47,82 

15 Has Koca 130 Has Koca 125 (-) 5 (-)   3,84 

16 Cami-i Cedid 70 Cedid nd. Hacı Meme 50 (-) 20 (-) 28,57 

17 Emedlü 190 Emedlü 175 (-) 15 (-)   7,89 

18 - - Şehre Küstü 70 - - 

19 - - Kadızade 80 - - 

Toplam 3570 - 2840 730 2,44 

Tablo 4: Saruhan Sancağındaki Bazı Nefslerin (Şehir) Nüfus Rakamları 

Sıra Şehir Yıl Nüfus Sıra Yıl Nüfus 

1 Manisa 1531 6496 1 1575 8245 

2 Akhisar 1531 3570 3 1575 2840 

3 Demirci 1531 3497 2 1575 3853 

4 Gördüs 1531 979 4 1575 1066 

5 Güzelhisar 1531 614 6 1575 518 
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6 Adala 1531 356 8 1575 231 

7 Ilıca 1531 343 7 1575 472 

8 Kayacık 1531 297 5 1575 550 

9 Gördük 1531 190 9 1575 82 

Tablo 5: 165 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1531 Yılında Akhisar Kırsalı 

 Köyler Nefer Hane Mücerred Çift Nimçift Bennak Muaf Nüfus 

1 Adillü 85 63 20 19 5 39 
1 Mecnun 

1İmam 
325 

2 Frenklü 32 25 5 4 3 18 
1 Sipahizade 

1İmam 
135 

3 Geri 10 8 1 2 3 3 1 Ma’lul 45 

4 Alacalar 20 13 6 8 3 2 1 İmam 70 

5 Karşu Oyana 36 29 7 9 5 15 - 145 

6 Kürdelik 13 11 1 2 2 7 1 Pir 60 

7 Karkın 16 12 3 5 2 5 1 Pir 65 

8 Bulut 22 18 4 3 3 12 - 90 

9 Kayı 12 7 5 3 3 1 - 35 

10 Gökbaşlu 8 5 3 1 - 4 - 25 

11 Kartoğlu 7 7 - 5 - 2 - 35 

12 Durasılu 22 13 9 - 5 8 - 65 

- Mezra Böğürcelü - - Hali ez reaya - - - 

13 Salur - - - - - - - - 

 Toplam 283 211 64 61 34 116 8 1095 
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Tablo 6: 115 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1575 Yılında Akhisar Kırsalı 
 Köyler Nefer Hane 

Mücerre

d 
Çift Nimçift Bennak Muaf 

Nüfu

s 

1 Adillü 81 40 40 4 12 24 
1 İmam 

 
205 

2 Salur 16 7 9 5 2 - - 35 

3 Kürdelik 9 4 4 1 2 1 1 Pir 25 

4 Geri 18 12 4 6 1 5 2 Sipahizade 70 

5 Karşu Yana 79 36 35 4 10 22 

3 Sipahizade 

1 Şeyh- İmam 

1 İmam 

1 Muhassıl 

2 Ehli Berat 

220 

6 Kayı 8 4 3 1 - 3 1 İmam 25 

7 Durasılu 52 20 32 - 5 15 - 100 

8 Frenklü 26 14 10 - 1 13 
1 İmam 

1 Sipahizade 
80 

9 Alacalar 14 8 5 4 3 1 1 Muhassıl 45 

10 Bulut 15 8 6 1 4 3 1 Ma’lul 45 

11 Karkın 10 6 4 1 2 3 - 30 

12 Balyand. Kartoğlu - - - - - - - - 

- Mezra Böğürcelü - - - - - - - - 
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13 Gökbaşlu 25 13 12 1 - 12 - 65 

- 

Mezra Doğancı Börü 

Bey, Çağatay Kavağı 

demekle ma’ruf 

- - - - - - - - 

 Toplam 353 172 164 28 42 102 17 945 

Tablo 7: Akhisar Kazasında Vakıf Köy Nüfusları 

Vakıf Köy 1530 1575 Artış Artış (%) 

Seydi 155 85 (-) 70 (-) 45,16 

Mile 40 40 - - 

Köşk Pınarı 145 285 140 96,55 

Toplam 340 410 70 20,58 

Tablo 8: Akhisar Kazasındaki Köylerinin Nüfusla İlgili Rakamları 

 Köy 1530/31 Köy 1575 Artış (%) 

1 Adillü 325 Adillü 205 (-) 36,92 

2 Alacalar 70 Alacalar 45 (-) 35,71 

3 Bulut 90 Bulut 45 (-)50 

4 Durasılu 65 Durasılu 100 53,84 

5 Frenklü 135 Frenklü 80 (-) 40,74 

6 Geri 45 Geri 70 55,55 

7 Gökbaşlu 25 Gökbaşlu 65 160 

8 Karkın 65 Karkın 30 (-) 53,84 

9 Karşu Oyana 145 Karşu Yana 220 51,72 

10 Kartoğlu 35 Balya nd. Kartoğlu - (-) 100 
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11 Kayı 35 Kayı 25 (-)   28,57 

12 Kürdelik 60 Kürdelik 25 (-)   58,33 

13 Salur - Salur 35 - 

14 Seydi 155 Seydi 85 (-) 45,16 

15 Mile 40 Mile 40 - 

16 Köşk Pınarı 145 Köşk Pınarı 285 96,55 

- Mezra Böğürcelü - Mezra Böğürcelü -  

 - - 

Mezra Doğancı Börü Bey, 

Çağatay Kavağı demekle 

ma’ruftur 

-  

Toplam 1435 - 1355 (-) 5,57 

Tablo 9: Akhisar Kazasında Muaflar 

Muaflar 
Şehir Kırsal Bölge Toplam 

1531 1575 1531 1575 1531 1575 

Ehl-i Berat 19 8 35 63 54 71 

İmam 15 18 3 5 18 23 

Müezzin 3 - - - 3 - 

Hatip 2 1 - - 2 1 

Kethüda - 1 - - - 1 

Ma’lul 5 1 1 1 6 2 

Muhassıl 2 21 - 2 2 23 

Pir-i Fani 8 5 3 1 11 6 

Sipahizade 7 7 1 6 8 13 

A’ma 1 1 1 - 2 1 

Abdal 1 4 - - 1 4 

Mecnun - - 1 - 1 - 
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Toplam 63 67 45 78 108 145 

Tablo10: Akhisar Kazasında Nüfus Rakamları 

Yıl 

Şehir Kırsal 

Toplam 

Kaza 

Toplam 

Nüfus 

Artış 

Kaza 

Toplam 

Nüfus 

Artış (%) 
Nüfus 

Kaza 

Nüfus 

Payı (%) 

Fark (%) Nüfus 

Kaza 

Nüfus 

Payı (%) 

Fark 

(%) 

1531 3570 71,32 
(-) 20,44 

1435 28,68 
(-) 5,57 

5005 
(-) 810 (-) 16,18 

1575 2840 67,70 1355 32,30 4195 

Tablo 11: Akhisar Kazasında Çift- Nimçift, Bennak ve Mücerred Rakamları 

 
Çift Nim-Çift Bennak Mücerred 

1531 1575 1531 1575 1531 1575 1531 1575 

Şehir - - - - - - 175 408 

Kırsal Bölge 63 28 36 42 143 116 64 164 

Toplam 63 28 36 42 143 116 239 572 

Tablo 12: Akhisar Kazasında Hacılar ve İsmi Hacı Olanlar 

Yer 
Hacı Sayısı Babası Hacı Olan İsmi Hacı Olan 

1531 1575 1531 1575 1531 1575 

Şehir 28 28 43 40 14 12 

Kırsal 5 1 3 2 6 3 

Toplam 33 29 43 42 20 15 
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