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Dünyamızda her alanda hızlı ve kesintisiz bir değişim ve dönüşüm 
yaşanmaktadır.  Ülkelerin ve toplumların söz konusu süreçte 
gerek yerel gerekse de global bazda stratejiler belirlemesi gerekli ve 
önemli bir amaç olmaktadır. Bilimsel çalışma ve faaliyetler, 
yaşanan  değişimin ve dönüşümün nasıl ortaya çıktığına ve ne gibi 
sonuçlar vereceğine yönelik tahliller  yapılmasını sağlamaktadır. 
Bu kapsam ve önem açısından çalışmada yer alan bölümler 
seçilmiştir. 

Yerelden Globale Sosyo-Ekonomik Değişime Yönelik Seçme 
Yazılar ismini verdiğimiz  çalışma, on bölümden oluşmaktadır. 
Tüm bölümler incelendiğinde, disiplinler arası olduğu anlaşılan 
çalışma, Türkiye ve dünyada belli bilim dalları içerisinde yaşanan 
olgu ve oluşumları bir araya getirmeyi sağlamıştır.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



YERELDEN GLOBALE  

SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİME 

YÖNELİK SEÇME YAZILAR 



YERELDEN GLOBALE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİME YÖNELİK SEÇME YAZILAR 

Editörler: Ali Rıza GÖKBUNAR – Orcid:  0000-0001-7955-832X 

   Serkan CURA – Orcid:  0000-0001-7142-0502

TURKUAZKEY AKADEMİK YAYINLAR 
Araştırma Kitapları Dizisi Sosyal Bilimler 2022/36
 ISBN: 978-625-6379-33-6 

Birinci Basım: Aralık 2022 

© Copyright 2022  

Kitap içerğinin tüm sorumluluğu bölüm yazarlarına aittir 

Bu kitabın hakları Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Tüm 

hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden kitaptan alıntı yapılamaz; Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim 

Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı izni olmadan radyo ve televizyona uyarlanamaz; oyun, film, elektronik kitap, CD veya 

manyetik bant haline gtirilemez; fotokopi veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. 

Kapak Tasarımı: Turkuazkey (Kapak resmi Freepek’den alınmıştır) 

Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim Turizm ve Ticaret Limited Şirketi 

İletişim: turkuazkey@hotmail.com 
I.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:6-10 Şehzadeler/MANİSA 



YERELDEN GLOBALE  

SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİME 

YÖNELİK SEÇME YAZILAR 

Editörler:

Ali Rıza GÖKBUNAR 
Serkan CURA 





İÇİNDEKİLER 

Önsöz ……………………………………….……. ix 

Ahmet ARSLAN 

Yatırım Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki 

Etkileri: Türkiye Açısından Bir 

Değerlendirme…………………………….. 
1 

Beyza Özge KURT 

Oğuzhan KIVRAK 

ERP Sistemlerinin İşletmenin Büyümesine 

Etkisi: Mikro Yazılım Örneği …………….. 

13 

Burak KOÇ 

Ali ÇİLESİZ 

Vergi Sisteminin Ekonomik Büyüme ve 

Kalkınma Üzerindeki Etkileri …………….. 

31 

Elif KELEŞ 

Serkan CURA 

Teoride ve Uygulamada Kamu Borçlanması 

ve Kamu Borç Yönetimi: Türkiye Örneği…. 

45   

Faruk DAYI 

Semih KAYA 

Türkiye’de Yaşanan Doğal Afetlerin Sigorta 

Sektöründeki Hisse Senetlerinin Getirilerine 

Etkisi: Borsa İstanbul Kapsamında Bir Olay 

Analizi…………………...………………... 

63 

Fatin Şevki BULUT Füruzan’ın “Kırk Yedi’liler” Romanında 

İktisadi Düşünceler Tarihinden İzler……… 

79 

Hatice BATMANTAŞ 

Yavuz Tansoy 

YILDIRIM 

Teknoparklarda Yer Alan Firmaların 

Sektörel Açıdan İncelenmesi……...……….. 97 



viii 

Metin ÖNER 

BİST 30 Endeksinde Parçacık Sürü 

Optimizasyonu İle Maksimum Sharpe 

Oranlı Portföyün Belirlenmesi……..…...…. 
105 

Umut TEPEKULE 

Türkiye’de Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

Uygulamasının Modern Hazine Nakit 

Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi…………………………. 

119 

Yunus SAVAŞ 

Coşkun ÇILBANT 

Bibliometric Analysis of Studies on 

Economic Crises and Finance……………... 

139 



ix 

ÖNSÖZ 

Dünyamızda her alanda hızlı ve kesintisiz bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. 

Ülkelerin ve toplumların söz konusu süreçte gerek yerel gerekse de global bazda stratejiler 

belirlemesi gerekli ve önemli bir amaç olmaktadır. Bilimsel çalışma ve faaliyetler, yaşanan 

değişimin ve dönüşümün nasıl ortaya çıktığına ve ne gibi sonuçlar vereceğine yönelik tahliller 

yapılmasını sağlamaktadır. Bu kapsam ve önem açısından çalışmada yer alan bölümler 

seçilmiştir.   

Yerelden Globale Sosyo-Ekonomik Değişime Yönelik Seçme Yazılar ismini verdiğimiz 

çalışma, on bölümden oluşmaktadır. Tüm bölümler incelendiğinde, disiplinler arası olduğu 

anlaşılan çalışma, Türkiye ve dünyada belli bilim dalları içerisinde yaşanan olgu ve oluşumları 

bir araya getirmeyi sağlamıştır. 

Toplam on bölümden oluşan kitabın; 

Birinci bölümünde, Ahmet ARSLAN, “Yatırım Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki 

Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı çalışması ile yatırım teşviklerinin 

istihdama olan etkisi değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümünde, Beyza Özge KURT ve Oğuzhan KIVRAK, “ERP Sistemlerinin 

İşletmenin Büyümesine Etkisi: Mikro Yazılım Örneği” başlıklı çalışmaları ile kurumsal kaynak 

planlama sistemlerinin işletmenin büyümesi için önemi incelenmiştir. 

Üçüncü bölümünde, Burak KOÇ ve Ali ÇİLESİZ, “Vergi Sisteminin Ekonomik Büyüme 

ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri” başlıklı çalışmaları ile vergi sisteminin ekonomik büyümeyi 

ve kalkınmayı ne şekilde etkilediği değerlendirilmiştir. 

Dördüncü bölümünde, Elif KELEŞ ve Serkan CURA, “Teoride ve Uygulamada Kamu 

Borçlanması ve Kamu Borç Yönetimi: Türkiye Örneği” başlıklı çalışmaları ile teoride ve 

uygulamada Türkiye örneği bağlamında kamu borçlanması ve kamu borç yönetimi 

incelenmiştir. 

Beşinci bölümünde, Faruk DAYI ve Semih KAYA, “Türkiye’de Yaşanan Doğal 

Afetlerin Sigorta Sektöründeki Hisse Senetlerinin Getirilerine Etkisi: Borsa İstanbul 

Kapsamında Bir Olay Analizi” başlıklı çalışmaları ile Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin Borsa 

İstanbul’da işlem gören sigorta şirketlerinin hisse senedi getirilerine etkisi incelenmiştir.  

Altıncı bölümünde, Fatin Şevki BULUT, “Füruzan’ın “Kırk Yedi’liler” Romanında 

İktisadi Düşünceler Tarihinden İzler” başlıklı çalışması ile Füruzan tarafından yazılmış 12 Mart 

dönemini anlatan bir roman olan Kırk Yedi’liler eseri içerisinde iktisadi düşünceler tarihine 

dair izler, romanının tematik içeriği, olay örgüsü ve diyalogları göz önüne alınarak 

araştırılmıştır. 

Yedinci bölümünde, Hatice BATMANTAŞ ve Yavuz Tansoy YILDIRIM, 

“Teknoparklarda Yer Alan Firmaların Sektörel Açıdan İncelenmesi” başlıklı çalışmaları ile 

ülkeler arası rekabette etkili olan unsurlar, teknoparklar açısından değerlendirilmiştir. 

Sekizinci bölümünde, Metin ÖNER, “BİST 30 Endeksinde Parçacık Sürü 

Optimizasyonu İle Maksimum Sharpe Oranlı Portföyün Belirlenmesi” başlıklı çalışması ile 

ortalama varyans portföy optimizasyonu ile elde edilen etkin sınırda, maksimum Sharpe 



x 

oranına sahip tanjant portföyü Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritması ile bulmak ve BİST 

30 endeksinde işlem gören hisse senetlerine yönelik bir uygulama analiz edilmiştir. 

Dokuzuncu bölümünde, Umut TEPEKULE, “Türkiye’de Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

Uygulamasının Modern Hazine Nakit Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi” 

başlıklı çalışması ile Türkiye’de Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistem uygulamasını modern 

nakit yönetimi açısından değerlendirmiştir.  

Onuncu bölümünde, Yunus SAVAŞ ve Coşkun ÇILBANT, “Bibliometric Analysis of 

Studies on Economic Crises and Finance” başlıklı çalışmaları ile bibliyometrik analiz 

kullanılarak ekonomik krizler ve finans üzerine yapılan çalışmaların gelişimi 

değerlendirilmiştir. 

Tüm bölümlerdeki görüşler ve öneriler ile kullanılan kaynaklar yazarların 

sorumluluğunda bulunmaktadır. Çalışmaya katkı sağlayan yazarlar adına, kitabın literatüre ve 

kapsadığı alanlar itibariyle ilgilenenlere faydalı olmasını temenni ederiz. 

Aralık, 2022        Editörler  

Ali Rıza GÖKBUNAR 

Serkan CURA 



YATIRIM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ: TÜRKİYE AÇISINDAN  

BİR DEĞERLENDİRME 

Ahmet ARSLAN 1 2 

1.Giriş

Hükümetler, uyguladıkları maliye politikası amaçlarına bağlı olarak bir takım teşvik 

politikaları yürütmektedir. Yatırımlar hem ekonomik istikrarın sağlanabilmesinde hem de 

ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında motor görevi görmektedir. Bir ülkedeki 

fabrika sayısının artırılması ve bu durumun istihdama olumlu yansıması için yatırımlara 

yönelik desteklerin etkin ve verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Teşvik türleri içinde özellikle AR-GE’ye yönelik vergisel teşviklerin yatırım maliyetini 

düşürmesi yatırımların karlılığın artırması sebebiyle hükümetler tarafından daha fazla tercih 

edildiği görülmektedir. 

Bu çalışmanın içeriğinde yatırım teşviklerin istihdama olan etkisi ele alınmaktadır. Da-

ha önce yapılan çalışmaların, yatırım teşviklerinin istihdama etkisini ortaya koymada sınırlı 

sayıda olması dolayısıyla bu çalışmada 1980-2020 yıllarını kapsayacak şekilde Türkiye'de 

yatırımlara yönelik teşvik uygulamalarının işsizliğe olan etkilerinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. 

İstihdamı etkileyen birçok faktör olmasına rağmen yatırım teşvik belgesi almanın 

yatırımları doğrudan etkilemesi sebebiyle ve çalışmanın sınırlarını belirlemek adına yapılan 

analizlerde teşvik belgesi sayısının istihdama doğrudan etkisinin araştırılması tercih 

edilmiştir. 

Çalışmada metod olarak Panel regresyon analizi kullanılmış ve araştırmada yapılan 

tahmin sonuçları değerlendirildiğinde yatırım teşvik belgesindeki bir birimlik artışın 

sağlanmasının istihdamda ne kadar birim artışa sebep olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmada ayrıca teşvik sayısına bağlı olarak oluşturulan güven ortamının istihdam açısın-

dan anlamlı bir gelişme sağlayıp sağlamadığı da ortaya konulmuştur. 

1

Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, ahmet.arslan@gantep.edu.tr Orcid:0000-0002-2355-7544
2 Bu çalışma 17-18 Kasım 2022'de Manisa/Türkiye'de düzenlenenen IX. Uluslararası  Stratejik Araştırma      
   Kongresi'nde sunulan aynı başlıklı özet tebliğin genişletilmiş ve geliştirilmiş halidir.  



Yatırım Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme 

2 

2.Teşvik Kavramı

Türk dil kurumu sözlüğünde isteklendirme, şevkini artırma, özendirme gibi anlamlara 

gelen teşvik kavramının birbirinden farklı şekillerde ifade edildiği görülmekte buna rağmen 

yukarıda ifade edilen tanımların zamanla birbirinin aynısıymış gibi kullanıldıkları da 

görülmektedir (www.tdk.gov.tr). Bununla birlikte teşvik kavramının uluslararası kuruluşlar 

tarafından daha çok ekonomik amaçlı olarak kullanıldığı ve daha çok devlet yardımları ya da 

kamu tarafından yapılan mali yardım ve destek ödemeleri gibi anlamlara geldiği de 

görülmektedir 

Vergi teşvikleri ise genellikle desteklenmeye muhtaç ve diğer sektörlere göre 

ekonomik açıdan zayıf kalmış alanlara yönelik olarak sağlanan bir takım vergisel avantaj-

lardır. Uygulamada bakıldığında vergi teşviklerinin daha çok sosyal ve ekonomik amaçlı 

olarak yapıldığı ve bir takım şartları taşıdığı söylenebilir. Yapılan teşviklerden toplumun 

tamamı değil ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmeye ihtiyaç duyan birey ve firmaların 

yararlandıkları görülmektedir (Horoz, 2006: V ; Çiloğlu, 1997:1, Güneş, 2020: 582). 

2.1.Teşviklerin Genel Amaçları 

Vergi teşvikleri ile amaçlanan husus, vergi teşviklerinin maliye politikası araçlarından 

birisi olması nedeniyle maliye politikası ile sağlanmak istenen amaçlarla benzerlik 

göstermektedir. Genel olarak vergi teşvikleri ile gelir dağılımında adaleti sağlamak, 

ekonomik kalkınma ve büyümeyi sağlamak, ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda 

bulunmak, ödemeler dengesini iyileştirmek gibi temel gayelere ulaşmak hedeflenmektedir. 

Böylelikle toplumun refahının artması, işsizliğin azaltılması, yatırımların ve ekonomik 

büyümenin sağlanması ve dar gelirli birey ve firmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Bununla birlikte gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerde vergi teşviklerden sağlanılan 

amaçlar arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bunun sebebi ise gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal durumlarının farklı olması ve eğitimli insan 

sayısı, teknolojik altyapı ve sermaye birikimlerindeki farklılıklar nedeniyle iktisadi ve sosyal 

önceliklerinin de farklı olmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde tasarruf yetersizliği, teknolojik 

yeniliklere daha geç ayak uydurma, rekabetin zayıflığı, sürdürülemeyen kalkınma ve 

büyümeye bağlı olarak özellikle Ar-Ge teşvikleri daha çok tasarrufları özendirici, firmalar 

arası rekabeti canlandırıcı ve kalkınmayı sürekli hale getirmeye yönelik ve bölgeler arası gelir 

farklılıklarını azaltarak yabancı sermaye girişini hızlandırmaya yöneliktir. Gelişmiş ülkelerde 

ise var olan rekabet gücünün korunması, ekonomide sürdürülebilir kalkınmanın devam et-

tirilmesi ve dış ülkelere yönelik sermaye çıkışının önlenmesi daha çok hedeflenmektedir 

(Kutlu, 2005:98;Yaylalı,2010:14; Güneş,2019:162; Duran, 2003: 23-24). 



Ahmet ARSLAN 

3 

 
Kaynak: Eser, 2011:13. 

Şekil 1. İktisadi Kalkınma ve Teşvik İlişkisi 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere firmalara yapılan vergi teşvikleri, firmaların rekabet 

güçlerini canlandırmaktadır. Özellikle yatırımlara yönelik vergi teşvikleri ekonomik kalkınma 

ve büyümenin artmasına sebep olduğu gibi işsizliğin önlenmesi hususunda da katkı sağla-

maktadır. 

2.2.Vergisel Teşvik Araç ve Türleri 

Hükümetler doğrudan yabancı yatırımcıları çekmek ve bunlardan yararlanmak amacıy-

la üç tür teşvik metodunu uygulamaktadır. Bunları Tablo 1’de sınıflandırılmış hali ile görmek 

mümkündür: 

Tablo 1. Teşvik Araçları ve Türleri 

Amaçlarına göre teşvikler • AR-GE Etkinliklerine Sağlanan Destekler• KOBİ’lere Sağlanan 

Destekler• Bölgesel Kalkınmayı Artırmaya Dönük Teşvikler 

Kapsamına göre teşvikler • Gümrük Muafiyeti • KDV Tecili• Kredi Garanti Teşviği• 

Yatırım Faiz Teşviği 

Veriliş amaçlarına göre teşvikler • Yatırım Öncesi Sağlanan Destekler(Yatırım Teşvik Belgesi-

Sigorta Primi İşveren Teşviği)     • Yatırım Dönemi(İşletme Dö-

nemi) Destekleri      • Yatırım Sonrası sağlanan Destekler 

Kullanılan araçlara göre teşvikler • Ayni(Parasal Olmayan Destekler): Arsa-Arazi Temini İşgücünün 

Eğitilmesi ile ilgili Destekler  • Parasal Destekler: Karşılıksız 

Paralar Kaynak Kullandırmaya yönelik Destek Ödemesi  

 • Vergi Teşvikleri: Gelir ve Kurumlar Vergisi Destekleri, Düşük 

Oranlı Gelir Kurumlar Vergisi Vergi Tatili Bina İnşaat Harcı 

İstisnası Yatırım İndirimi Hızlandırılmış Amortisman Finansman 

Fonu Gelir Vergisi Stopajı Dolaylı Vergi Teşvikleri İhracat 

Teşvikleri Serbest Bölgelere (İhracat İşleme Bölgeleri) Verilen 

Teşvikler Diğer Teşvikler Enerji Desteği Altyapı Hazırlanması 

Kaynak: Candan ve Yurdadoğ, 2017:160-161. 
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3.Yatırımlara Yönelik Vergi Teşviklerinin İşsizliğe Etkisi 

Vergilendirme ile işsizlik arasında ise hem doğrudan hem de dolaylı olarak bir ilişkinin 

varlığından söz etmek mümkündür. Fakat bu ilişki içerisinde vergilerin istihdama olan 

etkisinin işsizliğinin vergilemeye olan etkisine göre daha ağır bastığı söylenebilir. Dolayısıyla 

buradan hareket edilerek işsizlik sorunu çözüme kavuşturulmak isteniyorsa bir takım vergisel 

düzenlemeler yoluyla işsizliğin azaltılmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulmak-

tadır(Aydın 2013:169-170).  

 

                Dolaylı 

 

 

 

            Doğrudan      

    

 

                                                                                       Dolaylı  

 

Kaynak:Aydın,2013:170. 

Şekil 2. Vergileme ve İşsizlik İlişkisi 

 

Vergiler ile işsizlik arasındaki ilişki Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekil 2’de de 

görüleceği üzere, vergiler ile işsizlik arasında hem doğrudan hem de dolaylı bir ilişkinin 

varlığı söz konusudur. Ayrıca şekle göre devletin açık ve gizli olan işsizliği önleyebilmesi 

için araç olarak kullandığı vergilerin mali, iktisadi ve sosyal açıdan etkilerinin de bulunduğu 

bilinmelidir. Bir taraftan vergiler yoluyla işsizliği önlemeye çalışırken diğer taraftan gelir 

dağılımında dengesizliğe yol açma ihtimalinin bulunduğunu da unutmamak gerekir. 

Dolayısıyla verilecek olan vergisel teşviklerin kimlere ve ne maksatla verildiğine çok dikkat 

edilmesi gerekir. Aksi durumda maliye politikası açısından amaç araç atışmasına yol açma 

ihtimali olabilmektedir. 

 

4.Teşviklerin İstihdama Etkisi ile İlgili Ampirik Çalışmalar 

Teşviklerinin istihdama etkileri ile ilgili çalışmalara bakıldığında daha çok uluslararası 

nitelikte olduğu ve siyasilere yol gösterici bir niteliğe sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca 

verilen teşvikin türüne ve ülkenin ekonomik koşullarına göre değişiklik gösterdiği de 

söylenebilir. 

 

 

 

Mali 

 

  

İşsizlik 

İktisadi Vergi                   

 

  

Sosyal 

Açık 

Gizli 
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Tablo 2. Teşviklerin İstihdama Etkisi Literatür Taraması 

Araştırmanın Yılı ve Yazarı Analizin 

Yapıldığı Ülke 

Analizin 

Kapsadığı 

Yıllar 

Kullanılan 

Ekonometrik Yönt-

em 

Bulgu ya da 

Sonuçlar 

Kaynar(2001) Türkiye 1990-2000 Veri ve Doküman 

Analizi 

Teşvikler İsti-

hdamı olumlu 

etkilemiştir. 

Bondonio ve Greenbaum 

(2006) 

ABD(California, 

Connecticut, 

Florida, Indiana, 

Kentucky, Mar-

yland, New 

Jersey, New 

York, Pensil-

vanya ve Vir-

ginia) 

1982-1992 Ampirik Analiz Vergi Teşvikleri 

İstihdamı Olumlu 

Etkilemiştir. 

Reside (2007) Filipinler 2006 Regresyon Analizi Teşviklerin 

Bölgesel 

Yatırımlara 

Olumlu Etkisi 

olmuştur. 

Cleeve(2008) Güney Afri-

ka’da seçişmiş 

16 ülkede 

1990-2000 Çoklu Regresyon 

Analizi 

Siyasi, Politik ve 

Kurumsal 

Değişkenleri dik-

kate alındığında 

mali teşvikler 

doğrudan yabancı 

yatırımlarını 

olumlu etkile-

mektedir. 

Bulut(2009 Türkiye 1989-2005 En küçük kareler 

Yöntemi 

Vergi oranları ile 

yatırımlar arasında 

anlamlı bir ilişki 

kaydedilememiştir. 

CambiniveRondi(2009) Avrupa Birliği 2000-2007 Panel Veri Analizi Yapılan vergi 

teşvik düzen-

lemeleri enerji 

sektörünü olumlu 

etkilemiştir. 

Güler Hazman(2010) Türkiye 1980-2007 Var Modeli 

(TodaYamamoto 

NedensellikModeli) 

Vergi teşviklerinin 

yabancı yatırımlar 

üzerindeki etkisi 

sanıldığı kadar 

kuvvetli değil 

sonucuna 

varılmıştır. 

Yavuz (2010) Türkiye 1980-2008 Regresyon Analizi İstihdam ve teşvik 

arasında anlamlı 

ve kuvvetli bir 

ilişkinin varlığı 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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GülmezveNoyanYalman(2010), Türkiye(Sivas ili 

özeli) 

2007 Ki kare Testi Teşvikten 

yararlanan firma-

larda persel 

sayısında artış 

sağlanmıştır. 

Nene ve Pasholli(2011) Arnavutluk 2011 Anket çalışması Finansal teşvi-

klerin doğrudan 

yabancı yatırımlar 

üzerinde çok bir 

etkisi yoktur. 

Yavan (2011). Türkiye  2011 Regresyon Analizi Teşvikler 

yatırımları 

artırmaktadır. 

Babatunde ve Adepeju (2012), Nijerya 1990-2010 Korelasyon Analizi Yatırımlar teşvi-

klerden olumlu 

olarak etkilen-

mektedir. 

Miroslava(2013) Çek 1998(Nisan) 

2011(Haziran) 

Belge ve Doküman 

Analizi 

Yatırım teşviki 

alan 30 şirketten 

4’ünün hem devlet 

hem de şirketler 

adına verimsiz 

olduğu bulgusuna 

ulaşılırken, kalan 

26 şirketin hem 

devlet hem de 

kendi adlarına 

verimli olduğu 

bulgusuna 

ulaşılmıştır 

Selim vd.   

(2014) 

 

Türkiye 2001-2012 Panel veri Analizi Yatırımlara 

yönelik vergi 

teşvikleri ile isti-

hdam arasında 

olumlu bir ilişki 

gözlemlenmiştir. 

Hazman ve Büyükben(2020) Türkiye 2004-2017 Panel Regresyon 

Analizi 

Vergi teşviklerin-

den KDV istisnası, 

gümrük muafiye-

tine göre 

büyümeye etkisi 

daha olumlu sonu-

cuna varılmıştır. 

Kaynak: (Öz ve Buyrukoğlu(2017:323-324;Hazman, G. G., & Büyükben, 2020:197-198). 

 

5.Veri Seti, Ampirik Yöntem ve Analiz 

5.1.Veri Seti ve Model 

Bu çalışmada, Türkiye için 1980-2020 dönemine ait veriler kullanılarak yatırım teşvi-

klerinin istihdam üzerindeki etkisini incelenmektir. Çalışmanın bağımsız değişkeni yatırım 

teşviki, yatırım teşvik belgesi sayısını ifade etmekte ve çalışmada “YTB” olarak yer almak-

tadır. Çalışmanın bağımlı değişkeni istihdam ise istihdam verisini ifade etmekte ve çalışmada 
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“ISTH” olarak gösterilmektedir. Çalışmada kullanılan yatırım teşvik belgesi verileri, Ticaret 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile resmi gazetede yayımlanan teşvik belgelerinden; 

istihdam verileri ise www.tuik.gov.tradresinden sağlanmıştır.  

Bu çalışmada tahminci model (1) nolu fonksiyonda gösterilmektedir: 

ISTHt =α + β1 YTBt + εt  t=1,…,T  

5.2.Ampirik Yöntem, Analiz 

Ekonometrik analiz ve tahmin yöntemlerinden biri olan zaman serilerinde, evvela 

çalışmada ele alınan serilerin durağanlığı test edilir ve devamında model oluşturulur. 

Değişkene ait zaman serisinin ortalaması ile varyansı trend içinde sabitse ve ortak varyans iki 

trend içindeki uzaklığa bağlıysa o değişkene ait serinin durağan olduğu ifade edilmekte-

dir(Gujarati, 1999, 712-713). Ayrıca değişkene ait serinin durağan olmaması sahte regresyona 

neden olmakta ve bu durumda tahminci gerçekle farklılaşan sonuçları gösterebilmektedir 

(Granger ve Newbold, 1974, 112). Bu çalışmada değişkenlere ait serilerin durağanlığın tespit 

etmek için ADF ve PP birim kök testi kullanılmıştır.  

5.3.Bulgular 

ADF testinde, serilere ait hata terimleri arasında korelasyonun olmadığı ve sabit var-

yansa sahip olduğu kabul edilmektedir. PP testinde ise serilere ait hata terimlerinin birbi-

rinden bağımsız olduğu ve ADF testine benzer şekilde sabit varyanslı olduğukabul 

edilmektedir. Ayrıca PP testi, seriler arası otokorelasyon sorunun çözümünde de kullanıla-

bilmektedir (Altun, 2017:17, Güneş, 2020: 28).Tablo 3’tee ADF ile PP test sonuçları ver-

ilmiştir. 

Tablo 3. ADF ile PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Not: ∆ serilerin 1. farkını ifade etmektedir.  

 

Çalışmadaki değişkenlere ait veri setinin durağan olup olmadığı belirlemek amacıyla 

Augmented Dickey Fuller (ADF) ile Phillips-Peron (PP) testi yapılmıştır. Her iki değişkenin 

seviyesinde durağan olmadığı ve serilerin birinci farkları alındığında durağan olduğu görül-

müştür. Tablo 3’teki verilere göre, değişkenlere ait olasılık değeri %5’in altında olduğundan 

her iki değişkenin birinci farkları alındığında durağan olduğu görülmüştür. Daha sonra 

yatırım teşvik belgesi ile istihdam arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemek için nedensel-

lik testi yapılmıştır. Tablo 4’de yatırım teşvik belgesi ile istihdam arasındaki kısa dönemli 

Granger nedensellik testi bulgularına verilmiştir. 

 

 

Değişkenler 

ADF 

Seviye (I) 

Trend ve Kesişme 

PP 

Seviye (I) 

Trend ve Kesişme 

 

∆YTB 

t-statistic       Probability     t-statistic       Probability     

-7.115           0.032 -6.2340.042 

∆ISTH -6.615           0.012 -6.1280.025 

http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 4. Granger Nedensellik Testi (Kısa Dönem YTB→ISTH) 

Test İstatistiği Değer Serbestlik Derecesi Olasılık 

Değeri 

F istatistiği 3.2346744 (2, 050) 0.0456 

Ki-kare 8.6784356     2 0.0388 

 

Tablo 4’deki bulgulara göre, kısa dönemde yatırım teşvik belgesiistihdamın nedenidir. 

Bir başka ifadeyle, yatırım teşvik belgesindeki değişmeler, kısa dönemde istihdamı etkile-

mektedir. Değişkenlere ait seriler ilk farkta durağan olduğundan uzun dönemli nedensel 

ilişkinin tespiti için eşbütünleşme testine geçilmiştir. Tablo 5’de yatırım teşvik belgesi ile 

istihdam arasındaki Johansen eşbütünleşme testi bulgularına yer verilmiştir. 

Tablo 5. Johansen Eşbütünleşme Testi Bulguları 

Trace Testi Özdeğer  

İstatistiği 

Trace  

İstatistiği 

Kritik  

Değer %5 

Olasılık 

Değeri 

None 0.052801 10.76584 11.25647 0.0874 

At Most 0.038465 2.987563 3.245389 0.0688 

Max. Eigen Value Testi Özdeğer  

İstatistiği 

Eigen  

İstatistiği 

Kritik  

Değer %5 

Olasılık 

Değeri 

None 0.067432 9.56380 11.65783 0.1323 

At Most 0.028764 3.170803 5.678494 0.0865 

 

Tablo 5’deki bulgular Trace ile Maximum Eagen değerleri için yüzde on (%10) anlam-

lılık düzeyinde, yatırım teşvik belgesi ile istihdam arasında bir eşbütünleşme ilişkisini yani 

uzun dönemli bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Çalışmanın devamındabu iki değişken 

arasındaki uzun dönemli ilişkinin sapmasız katsayılarını veren FMOLS tahmincisi 

kullanılmıştır. Tablo 6’de yatırım teşvik belgesi ile istihdam arasındaki FMOLS tahmincisi 

bulgularına yer verilmektedir. 

Tablo 6. FMOLS Tahmincisi Bulguları(YTB→ISTH) 

 Tahminci Model:  ISTHt =α + β1 YTBt + εt 

Katsayı  t-istatistiği Olasılık Değ. 

YTB→ISTH 0.078757 3.612384 0.0364 

 

Tablo 6’daki FMOLS tahmincisi bulgularına göre, istihdam katsayısının pozitif 

çıkması yatırım teşviklerinin uzun dönemde de istihdamı pozitif yönde etkilediğini ifade et-

mektedir. FMOLS tahmincisine göre, yatırım teşvik belgesindeki 1 birimlik artış istihdamı 

0,078 birim arttırmaktadır.  

 

6. Tartışma ve Sonuç 

Devletler yatırımları artırabilmek için gerekli sermayeyi bulma adına bir takım indirim, 

teşvik ve vergi harcama yöntemlerini kullanmaktadır. Bunlar arasında en göze çarpan araçlar 

başında mali teşvik uygulamaları arasında AR-GE’ye yönelik bir takım teşvikler gelmektedir. 
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Maliye politikası içerisinde yer alan ekonomik istikrarın sağlanmasında da önemli bir rolü 

olan bu araçların istihdama yansıması için bir takım koşullara ihtiyacı vardır. Özellikle az 

gelişmiş ülkelerde tasarruf yetersizliğinin belirgin bir şekilde kendini hissettirmesi, doğrudan 

yabancı yatırımlara yönelik verilen yatırım teşvik uygulamalarının önemini bir kez daha 

hissettirmektedir. Bu tür yatırım olanaklarının artması sayesinde yatırımlar için gerekli 

sermayeye erişmek daha kolay olmakta ayrıca teknoloji, bilgi, vergi alma, istihdam sağlama 

gibi diğer avantajları da beraberinde getirmektedir. Yatırım teşvik belgesinin elde edilmesi 

neticesinde bireylerin devletin desteğinin yanında hissetmesi güven ve istikrarın ortamının 

varlığını da beraberinde getirmekte, yatırımlar için hiç de istenmeyen risk ve güvensizlik 

ortamını dağıtmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1980-2020 dönemlerine ait yatırım teşvik uygulamalarının 

istihdam üzerinde ne denli etkili olduğu araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan yatırım teşvik 

belgesi verileri, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile resmi gazetede 

yayımlanan teşvik belgelerinden; istihdam verileri ise www.tuik.gov.tradresinden 

sağlanmıştır. Yatırım teşvik sayısına bağlı olarak istihdam edilen birey sayısında ne gibi bir 

değişim olduğu ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Granger nedensellik ve 

FMOLS tahmincisi seçilmiştir. 

Çalışmanın bağımsız değişkeni yatırım teşviki, bağımlı değişkeni ise istihdamdır. Ana-

lizde Öncelikle ADF birim kök testi serilere uygulanarak serilerin durağanlı hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır. Daha sonra yatırım teşvik belgesi ile istihdam arasındaki ilişki olup 

olmadığını belirlemek için nedensellik testi yapılmıştır.Elde edilen  bulgulara göre, kısa dö-

nemde yatırım teşvik belgesinin  istihdamın nedeni olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca 

göre yatırım teşvik belgesindeki artış ya da azalışlar, kısa dönemde istihdam üzerinde etkili 

olmaktadır. Değişkenlere ait seriler ilk farkta durağan olduğundan uzun dönemli nedensel 

ilişki olup olmadığının tespiti için eşbütünleşme testi yapılma gereği duyulmuştur.Johansen 

eşbütünleşme testi sonuçlarına göre elde edilen bulgulara göre yüzde on (%10) anlamlılık 

düzeyinde, yatırım teşvik belgesi ile istihdam arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 

saptanmıştır.Ayrıca elde edilen  bulgular neticesinde yatırım teşvik belgesinde bir birim artış 

sağlanmasının istihdamda 0,078 birim artışa sebep olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tüm bulgular ve açıklamalar genel olarak değerlendirildiğinde devletin yatırımları ve 

buna bağlı olarak işsizliği önlemeyi ve ekonomik istikrarı sağlamak önceliği varsa mevcut 

yatırım teşvik uygulamalarına devam etmesi ve yine başka türden yatırım teşvik araçlarını da 

teşvik sistemine dahil etmesi gerekmektedir.  Hükümetlerin teşviklerden faydalanan kesime 

yönelik denetimleri artırması ve girişimci ruha sahip ve dürüst yatırımcılara olanaklar sağla-

ması hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. 
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1.Giriş 

Günümüzde küreselleşme, hizmet kalitesinin artması, iş süreçlerinin kısalması, bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte rekabet gücünü korumak isteyen işletmeler 

için değişim ve gelişim kaçınılmaz hale gelmiştir. Zorlu rekabet ortamında işletmelerin 

yalnızca üretim veya satış yaparak ayakta kalabilmesi zordur. Müşterilerin talep ve isteklerine 

hızlı yanıt verebilmek önemli hale gelmiştir. İşletmelerin yeni yöntem ve iş yapma anlayışı ile, 

karışık iş süreçlerinin yönetilmesi için yeni yollar aramaya başlamıştır. Bu yollarda en önemlisi 

bilgi kavramının öneminin anlaşılmasıdır.  

Bilgi kaynakların geliştirilmesi ve doğru sonuçların ulaşılabilmesi için önemli bir 

kavramdır. Bilginin doğru kullanımı, işletmelerin geleceğe yönelik daha iyi planlama 

yapmasını ve stratejiler geliştirmesini sağlamaktadır. Doğru bilgiye ulaşmak ve etkili şekilde 

kullanılmasını sağlamak için tüm verilerin saklandığı ve bir arada tutulduğu veri tabanı 

kurumsal kaynak planlama yazılımlarıdır. Bilgi teknolojilerinde yaşanan en önemli gelişme 

kurumsal kaynak planlama sistemleridir.  

Kurumsal kaynak planlaması, işletmenin tüm iş süreçlerini bir araya getiren ve tüm iş 

süreçleri arasında veri akışını sağlayan sistemlerdir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri 

işletme verimliliği arttırarak bilginin paylaşılmasına kolaylık sağmaktadır. İşletmelerin 

verimliliği arttıran bu sistemler iş süreçlerinin entegre çalışmasına imkân sağlamaktadır. 

Kurumsal kaynak planlama sistemleri doğru verinin etkili şekilde kullanılmasını arttırarak 

işletmeler için rekabet avantajı sağlamaktadır. Artan maliyetler, değişen kalite anlayışı, 

farklılaşan müşteri taleplerine karşılık kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin 

maliyetlerini düşürmek, verimliliklerini ve kaliteyi arttırmak, işletme faaliyetlerinin 

 
1 Yüksek Lis. Öğr., Bandırma Onyedi Eylül Üni., beyzaozgekurt1@gmail.com, Orcid:0000-0002-4130-740X 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üni., okivrak@bandirma.edu.tr, Orcid:0000-0001-5541-6749 

mailto:beyzaozgekurt1@gmail.com
mailto:okivrak@bandirma.edu.tr


ERP Sistemlerinin İşletmenin Büyümesine Etkisi: Mikro Yazılım Örneği 

14 

 

süreçlerinin uyumlu çalışmasını sağlamak, işletme kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak 

ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak gibi faydaları da bulunmaktadır.  

Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletme yönetim süreçlerinin koordineli ve etkin 

şekilde çalışmasına imkân veren yazılımlardır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletme 

faaliyetlerinin daha sistemli ve hızlı yürütülebilmesi için işletmeye avantaj sağlamaktadır. 

Kullanılan entegre yazılım sistemleri ile karmaşıklaşan iş süreçleri daha kolay yönetilebilir hale 

gelmektedir. İşletmenin tüm iş süreçleri faaliyetlerinin tek bir noktadan kontrol edilmesi ve 

bütün olarak yönetilmesine bu entegre sistemler olanak sağlamaktadır.  

Bu çalışmanın ana amacı kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmenin büyümesi 

için öneminin incelenmesidir. Kurumsal kaynak planlama öncesinde işlemenin süreçlerini 

yalnızca Excel üzerinden yönetmesi işletmenin yönetim süreçlerini kontrol etme ve sürdürme 

aşamasında sorunlar yaşamaktadır. Kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte işletmenin 

entegre yazılım sistemi Mikro yazılımı kullanmaya başlaması işletmenin süreçlerini kontrol 

altında ve doğru şekilde yönetilmesine katkı sağlayarak işletmenin bu süreçten sonra 

büyümesini ve gelişmesini sağlamıştır. Bu çalışma kapsamında kurumsal kaynak planlamasına 

geçiş ile birlikte Mikro yazılım kullanılmaya başlanması işletmenin büyümesi ile birlikte 

faaliyet alanı, depolama alanı, müşteri sayısı ve personel sayısının artışı gibi durumlar 

incelenmiş ve analiz edilmiştir. 

 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kurumsal Kaynak Planlama Kavramı 

İşletmeler her gün artan karmaşık iş süreçlerini yönetmektedir ve bu süreçte doğru bilgi, 

zaman, kaynak kullanımı gibi etkenler rekabet avantajı sağlanmada işletmeyi ön plana 

çıkarmaktadır. İşletmeler yeni pazar alanına sahip olabilmek, pazarda iyisi olarak rekabet 

üstünlüğü sağlamak için bilgiyi doğru işleyerek bilgiden maksimum fayda sağlamaları 

gerekmektedir. Günümüzde rekabetin en önemli unsuru haline gelen bilgiyi doğru zamanda, 

doğru yerde, doğru şekilde yorumlayıp kullanabilme rakiplerine karşı işletmeye değer 

kazandırmaktadır. Doğru bilgiye ulaşarak problemlere önceden yanıt veren işletmeler 

rakiplerine göre pazarda önde bulunmaktadır. İşletmelerin değişen koşullara uyum sağlamak, 

kaynakları en etkili ve verimli şekilde kullanarak en iyiye ulaşma kurumsal kaynak planlama 

sistemlerinin doğmasına yol açmıştır (Karacan & Bayram, 2019: 1118). 

Kurumsal kaynak planlama, uluslararası yazında kullanımı Enterprise Resource 

Planning (ERP) şeklindedir. Ulusal yazında kullanımı şekilleri İşletme Kaynak Planlama yada 

Şirket Kaynak Planlaması olarak görülse de Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) şeklindeki 

kullanımı daha sık görülmektedir (Çark,2019: 8). 

Kurumsal kaynak planlama sistemleri, işletmelerin karar alma süreçlerine destek olmak 

ve işletmelerin faaliyetlerinin ilerlemesine yardımcı olmak için kurulan farklı yazılım 

ürünlerini kapsayan sistemlerdir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmenin tüm 

yönetim süreçlerinin (tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri 
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yönetimi, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi gibi) birbiri ile entegre çalışmasını 

sağlayan ve bu faaliyetleri otomatikleştiren sistemlerdir. Diğer bir ifade ile işletmenin bütün 

departmanları arası tümleşik bir bağ kurarak, veri girdi ve çıktılarını sağlayarak, süreçlere geniş 

kapsamlı müdahalelerin yapılacağı yazılım paketleridir. İşletmenin yönetim süreçlerini tek bir 

veri tabanı altında toplayarak tüm çalışan personelin veri paylaşımına izin veren ve verilere 

ulaşılmasını sağlayan sistemlerdir (Yalçın & Öztürk, 2018: 55). 

Kurumsal kaynak planlama, artan rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmesi için 

süreçlerin en verimli yürütülebilmesi için kaynakların en iyi şekilde yönetilmesini 

sağlamaktadır. İşlemenin departmanlarından gelen bilgiler bu sistemlerde birleşmekte, 

depolanmakta, sınıflandırılmakta ve raporlamalar sunmaktadır. Yapılan bu işlemler işletmenin 

belirlediği hedef ve amaçlarını en iyi karşılayacak şekilde olması gerekmektedir. Tüm bu 

süreçlerin çalışmasını sağlayan sistemleri kurumsal kaynak planlama olarak tanımlayabiliriz 

(Arı & Diri,2019: 10,11). 

Şekil 1. Kurumsal Kaynak Planlama 

 

Kaynak: (Bulut ve Aslan,2022: 1267). 

Şekil 1'de görüldüğü gibi kurumsal kaynak planlama, veri ve bilginin toplaması süreci 

ile başlayarak iş süreçlerini içine alan ve bütünleşme ile tüm bu süreçlerin entegresini sağlayan 

sistemlerden oluşmaktadır. Bu sisteminde bilgi ve verinin doğru kaydedilmesi, süreçler 

arasında doğru bilgi ve veri aktarımının sağlanması işletmeler için önemlidir.  

2.2. Kurumsal Kaynak Planlama Tarihsel Gelişimi 

Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin tarihsel gelişim süreçleri incelendiğinde 

1960'lı yıllar ile başlayıp bilgisayar destekli sistemler yazılım ve donanım alanında yaşanan 

gelişmeler paralel gelişme yaşadığı söylenebilir. 1960 yıllarında bilgilerin tutulması ve 

kaydedilmesi geleneksek yöntemler ile yapılmaktaydı. 1970'li yıllara gelindiğinde malzeme 

ihtiyaç planlaması (MRP) sistemi gelişmiş ve bu sistemler işletmenin üretim planlaması ve 
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üretilen ürünler için gerekli malın miktarının tespitinin sağlamak ve teslimat süreçleri kontrol 

etmeyi sağlayan sistemlerdir. 1980 yıllarında ise üretim sürecinde ihtiyaç duyulan malın 

tedarik sürecine bağlanması kaynakların etkin kullanımını sağlamak, sürecin en uygun şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla planlanan Üretim Kaynaklarını Planlama (MRP-II) 

sistemleri geliştirilmiştir (Koska & Erdem,2021: 558,559). 

2000'lı yıllardan itibaren teknolojide yaşanan değişimler, internet kullanımım 

yaygınlaşması ile işletmeler yönetim süreçleri arasında entegrasyonu sağlayan çözümler talep 

etmişler ve bunun sonucunda Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri geliştirilmiştir. Her 

geçen gün gelişen talepler ile gelişen bu sistemler günümüzde internet aracılığıyla bulut 

teknoloji sistemleri üzerinden kiralanabilir hale gelmiştir. Bulut tabanlı teknoloji ile işletmeler 

kurumsal kaynak planlama sistemlerine erişim sağlayarak işlemlerini gerçekleştirmektedirler 

(Çark,2019: 12,13). 

2.3. Kurumsal Kaynak Planlama Önemi ve Özellikleri 

İşletmelere ihtiyaçlarına uygun çözüm önerileri geliştiren ve esnek bir yapıya sahip olan 

ERP sistemleri işletmelerin büyümeleri ve gelişmeleri için önemlidir. ERP sistemleri genel bir 

uygulama yazılımı niteliği taşıyan veri tabanı yazılımı veya işletim sistemlerinden farklı 

sistemlerdir. ERP sistemleri iş süreçlerine ilişkin çözüm yolu bulma yeteneğine sahiptir. 

İşlevsel uygulama yapısına sahip olan bu sistemler farklı sektörlerde kullanılabilen ve 

işletmelerin özellikleri uygun özelleştirilebilen sistemlerdir (Kestane & Kurnaz,2019: 148). 

ERP sistemlerinin kullanımı üretim sektöründe aksaklıkların giderilmesine, dağıtım 

kaynaklarının planlamasının iyileştirilmesine, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve 

minimum stokla süreçlerin en iyi sürdürülmesine imkan vermektedir. ERP yazılım 

sistemlerinin büyük ölçekli işletmelerde kullanımını yaygınlaşmakta ve birden fazla sektörde 

ihtiyaç haline gelmektedir (Postacı, Belgin & Erkan,2012: 10). 

Kullanımının artan ve her geçen gün farklı sektörlerde ihtiyaç haline gelen ERP 

sistemlerinin genel özelliklerine bakıldığında Tutar (2018: 14,15) şu şekilde açıklamıştır. 

• Entegrasyon: Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin tüm yönetim, 

planlama, yürütme ve kontrol gibi iş süreçlerinin bir araya gelerek birleşmesini, 

bütünleştirilmesini sağlamaktadır. 

• Esneklik: Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletme yönetim süreçlerine esneklik 

kazandırarak meydana gelen değişimlerin işletmeye fayda sağlayacak şekilde olma imkanı 

sağlamaktadır. 

• Modülerlik: İşletmenin ihtiyaçlarına uygun çözüm önerileri geliştirerek sistemin uygun 

alt modüllerine ayrılarak kullanılabilme özelliği taşımaktadır. 

• Çok Yerden İşletme İmkânı: Farklı yerlerde bulunan işletmelere ulaşma imkanı 

sağlayarak birbirinden uzakta olan sistemler arası veri paylaşımının yapılmasını ve iletişim 

imkanı sağlamaktadır. 
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• Bilgiye Hızlı Erişim: Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmenin tüm süreçlerinin 

tek bir noktadan sürülmesini işletme verimliliğini olumlu etkilemektedir. Süreçlerin birbirine 

bağlı çalışması, veri kayıtlarının sisteme güncel ve doğru girilmesi istenilen bilgiye çalışanların 

daha hızlı ve kolay şekilde ulaşmasına imkân vermektedir. 

• Ekip Yönetimi: Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletme içinde tüm 

departmanları bir araya getirerek çalışanların ekip halinde çalışmasını sağlamaktadır. 

• Yeniden Yapılanma: İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için süreçlere uygun 

projeleri yönlendirme ve yenileme özelliğine sahiptir. 

• Evrensellik: Kurumsal kaynak planlama sistemleri tüm dünyada kullanılan sistemlerdir 

ve işletmelere teknik destek sağlamak, müşteri taleplerine uygun evrensel değişimlere ve 

teknolojik yeniliklere yazılım sistemleri geliştirmektedirler.  

Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmelerin iş akış süreçlerini ve çözümlerini 

tek bir platformda ve bütünleşik bir şekilde toplaması işletme içerisinde operasyonların başarılı 

şekilde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Verilerin güvenilir, sağlıklı ve hızlı paylaşımı 

işletmeye olumlu sonuçlar katmaktadır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin 

sistem bütünlüğümü sağlayarak verimliliğim artmasına, iş performansının artmasına, faaliyet 

süreçleri arasında doğru ve hızlı veri paylaşımının olmasına ve bunun sonucu hızlı ve başarılı 

kararlar alınmasına katkı sağlayarak işletmenin sunduğu ürün ve hizmet kalitesini arttıracaktır 

(Kılıçaslan,2012: 9,10). 

2.4. Kurumsal Kaynak Planlama Yaygın Yazılım Sistemleri 

Artan rekabet ortamında işletmelerin iş performansını geliştirmesi ve rakiplerine karşı 

öne çıkması için yeni sistemler kullanmak zorundadırlar. Yeni sistemlerin kullanılması 

maliyetleri azaltılması, işletmenin faaliyet süreçlerinin kısalması, müşteri memnuniyetinin 

artması ve işletme karlılığın yükseltmektedir. İşletme karlılığın yükselmesi ve müşteri 

memnuniyetinin sağlanması işletmenin pazarda rakiplerine karşı önde olmasını sağlamaktadır 

(Bolatan, 2019: 103). 

Günümüzde yalnızca üretim yaparak işletmelerin rekabet avantajı sağlaması oldukça 

güçtür. Kaliteli bir üretim, müşterilerin tüm talep ve ihtiyaçlarına anında yanıt verme işletmeler 

için önemli ve dikkat edilmesi gereken konular haline gelmiştir. Bilginin yönetimi kavramının 

önemi bu dönemde fark edilmiştir. Bilgi, işletmelerin süreçlerinin yönetiminin her anında 

önemli kaynaklardan biri olmuştur. Bilgi yönetimi ise, bilginin doğru bir şekilde kullanılmasını 

sağlayarak işletme faaliyet süreçlerinin daha iyi planlanmasını, başarılı kararlar verilmesini ve 

doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayan süreçtir. Bilgiye erişim sağlamak ve doğru şekilde 

kullanmak için tüm verilerin saklandığı ve kullanıcı sunulduğu bütünleşik veri tabanı olan 

kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarıdır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri bilgi 

teknolojilerine yarar sağlayan önemli gelişmelerden birisidir (Koska ve Erdem,2021: 557). 

Bilgi teknolojileri işletmenin tüm faaliyetlerini etkileyerek sunduğu fırsatlar ile 

üretimden pazarlamaya kadar tüm süreç ve alanda işletmeye avantaj ve üstülük yaratmaktadır. 
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İşletmeler yönetim süreçlerinde bu teknolojileri kullanarak iç ve dış pazarda rekabet ederek 

sürdürülebilir güçlerini korumaktadırlar. Bilgi teknolojileri çeşitle yazılım sistemleri ile 

gerçekleşmektedir (Ventura ve Soyuer, 2010: 27). 

Teknolojinin gelişme işletmelerin sürdürülebilirliğini zorlaştırmıştır. Hızlı değişen 

rekabet ortamında başarılı olabilmek, rakiplerine karşı üstünlük sağlamak, değişen şartları 

belirleyip hızlı cevap vermek bu süreçte önemli hale gelmiştir. Kurumsal kaynak planlama 

yazılım sistemleri ile tüm bunları yapabilmek mümkün hale gelmiştir. ERP sistemleri 

işletmenin tüm faaliyet süreçlerinde iş entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen birden fazla 

yazılımın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir bütündür. ERP sistemleri işletmelerde yürütülen 

süreçlerinin insan gücünden kurtarıp tamamen otomatik şekilde gerçekleşmesini 

sağlanmaktadır. Bu sistemin en önemli amacı işletmenin başarılı faaliyetlerine katkıda 

bulunmak ve işletme verimliliğini artmasını sağlamaktır (Kant ve Odabaş, 2019: 107). 

ERP yazılım sistemleri her geçen gün yaygınlaşan ve işletmelerin kullanılması için 

kullanılması gerekli hale gelen sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her sektör ve alana 

uygun çözüm önerileri geliştiren bu yazılım sistemlerinden en yaygın olarak kullanılan 

sistemler SAP, NETSİS, LOGO VE MİKRO yazılımdır.  

SAP, 1972 yılında System Analysis Program Development olarak kurulan şirket daha 

sonra SAP olarak kısaltılarak kullanılmaya başlandı. SAP, merkezi Walldorf olan Almanya'da 

en büyük yazılım işletmesidir.  Dünyanın en önemli ve önde gelen yazılım üreticilerinden biri 

olan SAP, organizasyonlar arası etkin veri işleme ve bilgi akışını kolaylaştıran çözümler 

geliştirerek, iş süreçlerinin yönetimini sağlamaktadır. SAP yazılımı, veri yönetimini 

merkezîleştirerek birden fazla işleve tek bir bakış açısıyla bakmayı sağlar. SAP, işletmelerin iş 

akışını hızlandırmaya, operasyonel verimliliği iyileştirmeye, üretkenliği arttırmaya, müşteri 

deneyimlerini iyileştirmeye ve işletme karlılığın artmasına fayda sağlamaktadır ( 

https://www.sap.com/turkey/about/company/what-is-sap.html , 2022). 

NETSİS, 1991 yılında kurularak farklı sektör ve alanlarda kurumsal iş yazılımları 

geliştiren yazılım firmadır. Türkiye kurumsal kaynak planlama yazılım sistemleri pazarının 

güçlü ve yerli yazılım firmalarından olan NETSİS Türk mühendislerinin başarısı ile 

uluslararası nitelikleri uygun çözüm önerileri geliştirerek 30 bini aşan müşterisi ve 200 binin 

üzerinde kullanıcılarına hizmet vermektedir. Yazılım şirketini en önemli amacı dünyaya 

yazılım hizmeti sunmaktır. Birçok ürün ve hizmet çeşitliliği bulunan NETSİS satın alma 

dağıtım, malzeme yönetimi, üretim planlama, insan kaynakları ve müşteri hizmetleri gibi 

birçok iş sürecine çözümler geliştirerek hizmet vermektedir. NETSİS, işletmenin bulunduğu 

sektöre ve işletmenin büyüklüğüne uygun kolayla uyarlanabilen, gelişen teknoloji ile uyumlu 

çalışmasını sağlayan önemli bir yazılım paketidir. Kendine özgü geliştirdiği ürünler ile yazılım 

sektöründe ilkleri meydana getiren NETSİS, kurumsal kaynak planlamalarının gelişmesine 

önemli katkılar sağlamıştır. 2013 yılına kadar varlığını sürdüren NETSİS yazılım sektöründe 

pazarın en büyük rakibi LOGO'ya satılarak sektörden çekilmiştir (Kahya,2021: 147; 

Köstence,2009: 11). 

https://www.sap.com/turkey/about/company/what-is-sap.html
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Logo yazılım, 1984 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük yazılım işletmelerinden 

biridir. İşletmelere sunduğu çözüm önerileri, verdiği hizmet ve yeniliklerle sektörde önemli 

şirketlerden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Logo yazılım her ölçekten ve sektörden olan 

işletmelerin faaliyetlerinin yönetilmesini sağlamaktadır. Üretimden satın almaya, dış ticaretten 

satışa kadar tüm süreçlerin kontrol ve güvenirliğini sağlayan LOGO yazılım ile işletmelerin 

verimliliklerinin artmasını sağlamaktadır. Ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığın 

ön planda olması şirketin başarı temellerini oluşturmaktadır (https://www.logo.com.tr/logo-

hakkinda , 2022). 

Mikro yazılım, 1988 yılında kurulan yenilikçi ve geniş ürün alanına sahip Türkiye’nin 

önde gelen yazılım şirketidir. Türkiye'de 100 binin üzerinde aktif müşteri ve 345 iş ortağı ile 

faaliyetini sürdürmektedir. İş ve çözüm üretim süreçlerinde işletmenin ihtiyacına uygun çözüm 

önerileri ile faaliyetini sürdürmektedir. MikroRun Cloud, Mikro Run, Mikro Jump, Mikro Fly 

ve Mikro Müşavir ürünleri ile işletmenin faaliyetlerine yönelik hizmetler vermektedir. Bu ürün 

ve hizmetler perakende, e-ticaret, dağıtım, otomotiv, üretim gibi 30'u aşkın sektörde hizmet 

veren işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Kullanım kolaylığı ile kapsamlı ve fonksiyonel 

ticari yazılımlar, ürün ve hizmetlerin müşteriyle buluşmasını sağlayarak işletmelerin tüm 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır (https://www.mikro.com.tr/kurumsal/hakkimizda , 2022). 

 

3.Yöntem 

Marmara bölgesinde evcil hayvan ürünlerinin satışında faaliyet gösteren işletme verileri 

üzerinde inceleme yapılmıştır. Çalışma alanı önceleri yalnızca perakende ve bir sosyal medya 

platformu olan bu işletme büyüme ve gelişmesini hızla sürdürerek bulunduğu bölgenin en 

önemli işletmesini olmuştur. İşletmeye ait verilere anonim olarak ulaşılmış işletmenin hiçbir 

kişisel verisi kullanılmamıştır. Bu çalışmaya ait veriler işletmenin kurumsal kaynak planlama 

öncesi dönemi verilerine Excel üzerinde tuttuğu yerden alınmıştır. ERP öncesi dönemde çoğu 

veri kaydının yapılmaması verilere eksik ulaşılmasına neden olmuştur. ERP sonrası dönemde 

işletme entegre yazılım sistemi olan Mikro yazılımı kullanmaya başlamış ve bu döneme ait 

verilere Mikro yazılım programından ulaşılmıştır. 

 

4. Araştırma Modeli 

Evcil hayvan ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmenin ERP öncesi ve ERP 

sonrası dönemi verilerinin kullanıldığı iki dönem ve işletmenin büyüme durumu değişkenleri 

vardır. Model için ERP öncesi ve sonrası dönem bağımsız değişken, işletmenin büyümesi ve 

gelişmesi bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Kurumsal kaynak planlamasının işletmenin 

büyümesine etkisinin incelendiği çalışmada araştırma modeli Şekil 2'de gösterilmiştir. 

 

 

 

https://www.logo.com.tr/logo-hakkinda
https://www.logo.com.tr/logo-hakkinda
https://www.mikro.com.tr/kurumsal/hakkimizda


ERP Sistemlerinin İşletmenin Büyümesine Etkisi: Mikro Yazılım Örneği 

20 

 

Şekil 2. Araştırma Modeli 

 

Araştırma için kullanılacak hipotezler ise;  

h1: İşletme büyüyerek faaliyet alanının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır. 

h2: İşletmenin büyüyerek depolama alanlarının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır.  

h3: İşletmenin büyüyerek müşteri sayısının artmasının ERP ile olumlu bir ilişkisi vardır. 

h4: İşletmenin büyüyerek çalışan sayısının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır. 

Araştırma için belitlenen hipotezler incelenecektir. Çalışmada kullanılan hipotezler 

verilerin analizi kısmında açıklanacaktır.  

 

5. Katılımcılar 

Bu çalışma Marmara bölgesinde toptan, perakende ve e-ticaret alanlarında satış 

faaliyetini sürdüren evcil hayvan ürünlerinin ticaretini yapan işletme üzerinde yapılmıştır. 

Bulunduğu bölgede birden fazla rakibi bulunan bu işletmenin rakipleri araştırma konusuna 

alınmamış bu çalışma tek bir işletme verileri üzerinde yürütülmüştür. 

 

6. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada nitel veri toplama tekniği olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. 

İşletmenin kurumsal kaynak planlama öncesi ve sonrası veriler ele alınmıştır. Kurumsal kaynak 

planlamasına ait veriler işletmenin kayıtlarını tuttuğu Excel üzerinden alınmış, kurumsal 

kaynak planlama sonrası dönemi verilere Mikro yazılım programından ulaşılmıştır. 

 

7. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Bu çalışma kapsamında yerel bir işletmenin faaliyetlerine ilişkin verilerin tutulduğu 

Excel dönemi ve kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile Mikro yazılımın kullanılmaya 

başlandığı dönem incelenmiştir. İki döneme ait veriler incelenerek işletmenin kurumsal kaynak 

İŞLETME 
BÜYÜME 

VE 
GELİŞME

İŞLETME ERP 
ÖNCESİ EXCEL 

DÖNEMİ

İŞLETME ERP 
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YAZILIM 
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planlamasına geçiş ile birlikte Mikro yazılımı kullanmaya başladığı dönem ile birlikte 

işletmenin büyümesi analiz edilmiştir. 

İşlemenin kurumsal kaynak planlama öncesi süreçleri yönetimi esnasında meydana 

gelen sorunlara çözümler üretmek zor hale gelmiştir. Faaliyetlerin yönetimi sürecinde doğru 

bilgiye ulaşarak işletmenin gelecekle ilgili kararlarda işletmenin büyümesine fayda 

sağlayacağını düşünen işletme bilgi sistemlerini kullanmaya karar vermiştir. 

İşletme faaliyetlerinin yönetimi sürecinde işletmenin büyümesi ve gelişmesi için bilgi 

sistemleri önemlidir. İşletmenin faaliyet alanının genişlemesi, depolama alanlarının artışı, 

müşteri sayısının artışı ve personel sayısının artışı işletmenin büyüme ve gelişmesinde önemli 

unsurlardır. Verilerin analizi kısmında ERP bilgi sistemlerinin işletmenin büyümesine etkisinin 

Mikro yazılım örneği üzerinde incelenmesi adına aşağıdaki hipotezler ortaya atılmıştır; 

h1: İşletme büyüyerek faaliyet alanının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır. 

Kurumsal kaynak planlama öncesi dönemde bir perakende dükkânı ve bir e-ticaret satış 

platformunda satış faaliyetini sürdürmektedir. Kurumsal kaynak planlama öncesi faaliyetlerin 

Excel üzerinde yönetilmesi işletmenin iş akış süreçlerinin yönetiminde işletmeye zorluklar 

yaşatmaktadır. Sektörde artan rekabet, müşteri taleplerine hızlı yanıt verme, işletmenin 

süreçleri doğru veriler ve raporlamalarla kontrol etme isteği işletmenin kurumsal kaynak 

planlamaya geçişi zorlamış ve bu süreçte Mikro yazılım programını işletme içerinde 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte tüm süreçlerin kayıt altına alınması, 

doğru veriye ulaşma ve karar alma süreçlerinde doğru veriden yararlanma işletmenin 

büyümesine ve faaliyet alanının artmasına neden olmuştur. Kurumsal kaynak planlama sonrası 

Mikro yazılımın kullanılmaya başlanması ile birlikte işletme satış hacmini ve kapasitesini 

büyüterek toptan ve bayilik satışları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca evcil hayvan 

ürünlerine ait tüm ürünlerin satışını yapan bu işletme kurumsal kaynak planlama sonrası 3 

perakende, 6 e-ticaret sitesi ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Elinde bulundurduğu 

ürün çeşitliliği ile yurtiçinde özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde toptan satış 

faaliyetini, e-ticaret siteleri ile de Türkiye'nin tüm bölgelerinde ürün gönderimi yaparak 

müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. 

Kurumsal kaynak planlama öncesi faaliyet alanının yalnızca 1 perakende ve e-ticaret 

sitesi olan bu işletmenin kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte Mikro yazılımı 

kullanmaya başlaması işletmenin büyümesine etki ederek işletmenin faaliyet alanlarını 

arttırmıştır. İki dönem verileri ve sonuçları incelendiğinde işletmenin büyüyerek faaliyet 

alanlarını arttırmasında ERP ile olumlu ilişkisi vardır. 

h2: İşletmenin büyüyerek depolama alanlarının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır.  

İşletmenin gelen malın mal kabulünü yapma, malı saklama, paketleme, malı sevkiyata 

hazırlama ve taşıma süreçlerinin doğru zamanda yapılması ve takip edilmesinin işletmenin 

büyümesine ve depolama alanlarının artış göstermesine neden olmasın ERP ile ilişkisi 

araştırılmıştır. Kurumsal kaynak planlama öncesi ve sonrası döneme ilişkin işletmenin büyüme 
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ve depolama alanlarının nasıl değiştiğinin bu durumun ERP ile ilişkisinin olup olmadığı 

incelenmiştir. 

Şekil 3. ERP Öncesi Depolama Faaliyetleri 

 

İşletme ERP öncesi dönemde mal kabullerinin yapılması, mal kabulü yapılan ürünlerin 

yerleştirilmesi, muhafaza edilmesi, ambalajlanması, taşınması ve sevkiyata hazırlanması gibi 

süreçler tek bir depodan gerçekleşmektedir. Müşterinin talep ve isteklerine göre alınan 

siparişlerin sevkiyat süreçlerinin planlanması, sevki yapılacak ürünlerin araçlara yerleştirilmesi 

ve müşteriye ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkılması gibi faaliyetler bir depodan 

yürütülmektedir. İşletme depo içerisinde fazla ürün çeşidinin bulunması, işletmenin bu ürün 

çeşitliliğin kontrolü sağlayacağı entegre hiçbir yazılım sistemini kullanmaması ve bu süreçlerin 

tek depodan planlamaya çalışılması karışıklıklar yaşanmasına ve stok verilerinin kontrolünün 

sağlanmaması neden olmaktadır. Şekil 3’te ERP öncesi işletmenin depolama faaliyetlerini tek 

depodan sürdürdüğü dönem gösterilmiştir. Bu dönemde depo yönetim süreçleri tek bir depodan 

sağlandığı görülmektedir. 

Şekil 4.  ERP Sonrası Depolama Faaliyetleri 
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İşletme kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte yönetim süreçlerini kontrol 

altına almış, süreçlerin yönetimde doğru veriler ile başarılı kararlar alması işletmenin 

büyümesine katkı sağlamıştır. Kurumsal kaynak planlaması geçiş ile birlikte Mikro yazılımı 

kullanmaya başlayan işletmenin büyümesi işletmenin depo sayısının artmasına neden 

olmuştur. Şekil 4'de ERP sonrası dönemde işletmenin depolama faaliyetlerini gösterdiği dönem 

verilmiştir. ERP sonrası dönemde işletmenin depo sayısı artmış ve ürünlerin mal kabullerinin 

yapılması, ürünlerin muhafaza edilmesi, düzenlenmesi, ambalajlanması ve taşınması gibi 

işlemler üç depodan yürütülür hale gelmiştir. Kurumsal kaynak planlaması geçiş ile entegre 

yazılım sistemi Mikro yazılımın kullanılmaya başlanması işletmeye doğru veriler ile süreci 

yönetmesine bu durumda işletmenin büyümesine, mal kapasitesinin genişletmesine ve malların 

birden fazla yerde depolanması sonucunu meydana getirmiştir. ERP sonrası dönemde mal 

gruplarına ayrılarak depolanmış Mikro yazılım sistemi hangi ürün gurubunun hangi depoda 

olduğu verisini işlemeye sunması sevkiyatı yapılacak malın bulunduğu depodan alınarak 

müşteriye teslim sürecini başlatmasına olanak vermiştir. 

İşletmenin büyüyerek depolama alanlarının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır. 

Kurumsal kaynak planlama öncesi ve sonrası iki dönem verileri incelendiğinde ERP öncesi 

ürün girdi miktarı net bilinmezken Mikro yazılımın kullanılması ile birlikte depoya giren tüm 

ürün miktarları tespit edilebilir hale gelmiştir. Ürün kayıplarının aza indirilmesi ve faaliyetlerin 

düzenli yürütülmeye başlanması girdi miktarını arttırarak işletmenin büyümesine, işletmenin 

büyümesi depolama alanlarının artmasına neden olmuştur. ERP öncesi yalnız bir depoyla 

faaliyetini sürdüren işletme ERP sonrası üç depo ile alanını genişletmiş ve faaliyetine devam 

etmektedir. 

h3: İşletmenin büyüyerek müşteri sayısının artmasının ERP ile olumlu bir ilişkisi vardır. 

İşletmenin varlığını devam ettirebilmesi, pazarda rekabet edebilmesi için satış oranını 

arttırmalıdır. Satış oranının artmasında müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. 

Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının zamanında karşılanması müşterinin memnuniyet oranını 

artmasına ve işletmeye olan bağlılığın korunmasında en büyük etkendir. Doğru ürünün, doğru 

şekilde ve hızlı müşteriye teslim edilmesi müşteri memnuniyeti etkilen önemli unsurlardır. 

İşletme faaliyetlerinin düzenli şekilde yönetilmesi işletmenin büyümesine ve müşteri sayısının 

artış göstermesini sağlamaktadır.  

ERP öncesi dönemde mevcut stok durumunun kontrolünün doğru yapılamaması verilen 

müşteri siparişlerinin doğru ve zamanında teslim sürelerini uzatmakta ve müşterinin işletmeye 

olan güven duygusunu büyük ölçüde etkilemektedir. Müşterilerin kayıtlarının Excel üzerinde 

tutulması, sipariş verilen ürünün hangi müşteriye, ne kadar adette teslim edileceğine dair 

kayıtların sistem üzerinde tutulmaması ERP öncesinde işletmenin büyüme ve gelişmesini 

yavaşlatarak, işletmenin müşteri kayıpları yaşamasına neden olmuştur. Kurumsal kaynak 

planlamasına geçiş ile birlikte işletme entegre Mikro yazılım sistemi kullanmaya başlaması 

sürecin kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Ürünün depoya girişinden çıkışına kadar olan tüm 

sürecin sistem üzerinde kayıt altında tutulması siparişlerin yanlış gönderilme oranının 



ERP Sistemlerinin İşletmenin Büyümesine Etkisi: Mikro Yazılım Örneği 

24 

 

düşmesine ve müşteri memnuniyetinin artmasına neden olmuştur. ERP sonrası müşterinin talep 

ve ihtiyaçlarının doğru şekilde, doğru zamanda karşılanması müşterilerin işletmeye olan güven 

duygusunu arttırarak pazarda önemli işletme halini almıştır. Rakiplerine önemli konuma gelen 

işletmenin müşteri sayısında önemli derece artış yaşanmıştır. 

Şekil 5’te işletmenin ERP öncesi ve sonrası döneme ait müşteri sayısı gösterilmiştir. 

ERP öncesinde 78 müşteri ile faaliyetini sürdüren işletme ERP sonrası Mikro yazılımın 

kullanılması sistemin düzenli şekilde ilerlemesi ile 622 müşteri ile süreci devam ettirmektedir. 

Şekil 5. ERP Öncesi ve Sonrası Müşteri Sayısı 

 

ERP'ye geçiş ile birlikte Mikro yazılım programında tüm müşteri bilgileri kayıt altına 

alınarak her zaman bu bilgiler erişilebilir hale gelmiştir. ERP öncesinde Excel üzerinde tutulan 

kayıtlarda işletmeye ait yalnızca işletmenin adı bilgisine net olarak ulaşılmaktadır. ERP sonrası 

büyüme gösteren işletmenin müşteri sayısında artış yaşanmıştır. İşletmenin büyümesinin ve 

müşteri sayısındaki artışın ERP ile olumlu ilişkisi vardır. Şekil 5 incelendiğinde ERP öncesi 

müşteri sayısı ve ERP sonrası müşteri sayısında farklılıklar görülmektedir. Elde edilen verilere 

göre ERP sonrası başarılı yürütülen süreçler işletmenin müşteri artışını olumlu yönde etkilemiş 

ve müşteri sayısı artış göstermiştir. 

h4: İşletmenin büyüyerek çalışan sayısının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır. 

İşletme performansının etkileyen en önemli iki faktör teknoloji ve insandır. İşletmenin 

ihtiyaçlarını karşılayacak, işletmenin büyümesini etkileyecek şekilde yapılan teknolojik 

yatırımlar işletmenin personel sayısının artması ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü yapılan 

teknolojik yatırımların kullanımının ve bu teknolojik sistemlerin yönetimini yapan işletmenin 

bünyesinde bulunan personeldir.  

İşletme ERP öncesi dönemde yönetim süreçleri faaliyetlerini Excel üzerinde basit 

düzeyde yürütmektedir. Süreçlerin yönetiminde alanında yetkin personelin bulunmaması, 

personellerin verilen tüm süreçlerde yer alması işletmenin profesyonel bir yönetim sisteminden 

uzaklaşmasına neden olmuştur. ERP öncesi dönemde işlemelerin yoğunluğunun az olması 

sürecin az personelle yönetilmesini sağlamaktadır. Şekil 6'da görüldüğü üzere ERP öncesi 

dönemde mal kabullerinin kontrolü, stok girişlerinin yapılması, alıcı-satıcı kayıtlarının 
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tutulması, muhasebe süreçlerinin yönetimi ve e-ticaret yönetiminden sorumlu 1 personel, 

ürünün mal kabulü ile birlikte depo düzeni, kontrolü, yerleştirilmesi, sevkiyata hazırlanması 

gibi süreçlerin yürütülmesini sağlayan 4 personel ve ürün satışının ve dağıtımının yapılmasını 

sağlayan 2 personel bulunmaktadır. ERP öncesi dönemde tüm personel genel müdüre bağlı 

şekilde çalışmaktadır. ERP öncesi dönemde teknolojik yatırımların olmaması tüm işlemlerin 

manuel şekilde yürütülmeye çalışılması faaliyet süreçlerinde aksaklıklara ve eksikliklere neden 

olmuştur. Bu aksaklıklar ve eksiklikler işletmenin büyümesini engellemiş ve personel 

sayısındaki artışın önüne geçmiştir. 

Şekil 6. ERP Öncesi İşletme Organizasyon Şeması 

 
İşletme kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte Mikro yazılım sisteminin 

kullanılmaya başlanması işletmede bu sistemi kullanacak ve yönetecek personel ihtiyacı ortaya 

çıkarmıştır. Tüm verilerin kayıt altına alınmaya başlanması, doğru verilere ulaşarak stratejiler 

geliştirilmesine ve satışların artarak işletmenin büyümesine neden olmuştur. Artan satış miktarı 

işletmenin tüm süreçlerinde iş yükü artışını meydana getirmiştir. Artan iş yükü işletmede 

departmanlaşmayı meydana getirerek ihtiyaç duyulan personel sayısını arttırmıştır. 

Şekil 7'de görüldüğü gibi ERP sonrası işletmede pazarlama-satış departmanı, muhasebe 

departmanı, e-ticaret departmanı ve depo departmanı oluşmuştur. İşletme departmanlaşmanın 

oluşması bu alanlarda çalışan personel sayısının artarak işletme içerinde toplam personel 

sayısının artış yaşamasına neden olmuştur. İşletmenin büyümesine yönelik yapılan teknolojik 

yatırımlar olumlu sonuçlar vermiş ve işletmenin personel sayısının artmasına neden olmuştur.  
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Şekil 7. ERP Sonrası İşletme Organizasyon Şeması 

 
İşletmenin büyümesi ile birlikte çalışan sayısının artış göstermesinin ERP ile olumlu 

ilişkisi vardır. İşletme ERP öncesi Excel döneminde çalışan ve departman sayısı ile ERP 

sonrası Mikro yazılımın kullanılmaya başlanması ile çalışan ve departman sayısının verileri 

incelendiğinde işletmenin büyümesinin gerçekleşerek artışının yaşandığı görülmektedir.  

 

8. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Artan rekabet ortamında pazarda başarılı olmak, rakiplere karşı üstünlük sağlamak ve 

müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmek işletmelerin en önemli amacı olmuştur. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte işletmelerde yürütülen faaliyetlerin süreçlerinin birbiri ile 

entegre şekilde ilerlemesi kurumsal kaynak planlama sistemleri ile mümkündür. Bu sistem 

işletmenin süreçlerini daha başarılı yönetmesini sağlayarak işletme etkinliği artmasını ve 

işlemenin büyümesini olumlu şekilde etkilemiştir.  
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Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmenin ihtiyaçlarına yönelik sistemler 

geliştirerek entegre bir yazılım sistemi işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi işletme için büyük 

önem taşımaktadır. İşletmenin süreçleri bu sistemler ile bütün olarak değerlendirilmektedir. 

Süreçlerin uyum içinde çalışması işletme verimliliğin ve işletmenin büyümesinin artmasına 

büyük katkı sağlamaktadır. 

İşletmenin büyüme sürecinde verilerin kayıt, takip ve raporlama sürecinde kurumsal 

kaynak planlama öncesindeki Excel dönemi ve kurumsal kaynak planlama sonrası Mikro 

yazılımı kullanımı sonrası dönem verileri üzerinde yapılan araştırma sonuçları elde edilmiştir. 

İşletme özellikleri bakımından bulunduğu bölgede evcil hayvan ürünlerinin perakende, toptan 

ve e-ticaret satışını yaptığı bir işletmedir. Ürün gurubu, marka çeşidi, yüksek müşteri 

potansiyeli ve büyük işlem hacmine sahip bu işletme bölgenin en önemli rakibidir.  

Doğru bilgiye ulaşmak faaliyetlerin hatasız yürütülmesini sağlamaktadır. Doğru bilginin 

etkin şekilde kullanılması işletmelerin geleceğe yönelik başarılı planlamalar yapmasına katkı 

sağlayarak sürdürülebilir firma konumunda karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda çalışmanın 

soncunda kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmelerin faaliyetlerini olumlu yönde 

etkileyerek işletmenin büyümesini sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin 

işletmenin büyümesine etki ederek işletmenin faaliyet alanının artması, işletme depolama 

alanlarının artması, işletme mevcut müşteri sayısının artması ve işletme çalışan sayısının 

artması ile olumlu bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin 

kullanımının işletmenin başarı faktörüyle olumlu ilişkili olduğu görülmüştür. 

İşletmenin büyüyerek faaliyet alanının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır. İşletme 

kurumsal kaynak planlama öncesi dönemde süreçlerin kontrolünü Excel üzerinden 

sürdürmektedir. Yürütülen süreçte birçok veri kaybının yaşanması, yönetim süreçlerinde 

yanlışlıkların olması işletmenin büyüme ve gelişmesinde büyük engeller oluşturmaktadır. 

Kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile Mikro yazılım sisteminin kullanılmaya başlanması 

süreçlerin kontrol altına alınarak, başarılı şekilde yönetilmesini sağlamıştır. İşletme ERP öncesi 

dönemde tek bir perakende dükkânı ve sosyal medya platformu üzerinden satış faaliyetini 

sürdürürken ERP sonrası dönemde büyüyerek üç perakende, 6 e-ticaret sitesi ve toptan satış 

olarak faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. 

İşletmenin büyümesi ile birlikte depolama alanlarının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi 

vardır. Kurumsal kaynak planlama öncesi dönemde işletme ürün girdi miktarlarına ait verilerin 

tespiti ile ilgili doğru verilere ulaşamamaktadır. Gelen ürün adetlerin kaydedildiği entegre bir 

yazılım sisteminin bulunmaması doğru stok adedinin takibinin yapılmasını, hangi ürünün, ne 

kadar adette elde bulunduğu verilerinin bilinmemesi işletme satış hızını etkileyerek işletmenin 

büyümesini engellemektedir. Kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte tüm verilerin 

kayıt altına alınması, doğru veriler ile doğru stratejilerin geliştirilmesi işletmenin tedarik 

yönetimi sürecinin başarılı yönetilmesini sağlamış, işletmenin satış hacmini arttırarak ürün 

girdi miktarının artmasına neden olmuştur. Ürün girdi miktarının artması işletmenin satış 

hacminin artmasına bağlı olarak işletmenin depolama alanlarının artmasını da meydana 
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getirmiştir. Kurumsal kaynak planlama önceli Excel döneminde tek bir depodan ürün giriş ve 

çıkış faaliyetleri sürdürülürken kurumsal kaynak planlama sonrası Mikro yazılım sisteminin 

kullanılmaya başlanması ile birlikte faaliyetler üç depodan yürütülmeye başlamıştır. Ürün 

çeşidinin, ürün adedine Mikro yazılım ile kolay ulaşabilme işletmenin satış süreçlerini olumlu 

etkileyerek satışların artmasına, satışların artması işletmenin büyümesine ve işletmenin 

depolama alanlarının artmasına neden olmuştur.  

İşletmenin büyümesi ile müşteri sayısının artmasının ERP ile olumlu bir ilişkisi vardır. 

Çalışma verileri incelendiğinde kurumsal kaynak planlama öncesi ve sonrası olan iki dönem 

arasındaki müşteri sayısında farklılıklar görülmektedir. ERP öncesi dönemde süreçlerin 

müşteri talep ve ihtiyaçların karşılanması sırasında yaşanan aksaklıklar ve sorunlar müşterinin 

işletmeye olan güven duygusunu etkileyerek potansiyel müşteri kaybının yaşanmasına neden 

olmaktadır. Müşteri kaybı yaşayan işletmenin rekabet ortamında büyümesi zor hale 

gelmektedir. ERP ile birlikte entegre Mikro yazılım programının kullanılmaya başlanması 

müşteri talep ve ihtiyaçların karşılanması, süreçlerin kontrolü yönetilmesi esnasında işletmeye 

fayda sağlayarak işletmenin büyümesine ve müşteri sayısının artış göstermesine neden 

olmuştur. Elde edilen veriler kapsamında ERP sonrası müşteri sayısı artış göstermiştir. Başarılı 

yürütülen süreçler işletmenin büyümesini sağlayarak müşteri kazanımını olumlu yönde 

etkilemiştir.  

İşletmenin büyüyerek çalışan sayısının artmasının ERP ile olumlu ilişkisi vardır. Yapılan 

çalışma sonucu başarılı yürütülen işletme faaliyetleri işletmenin büyümesine ve gelişmesine 

katkı sağlayarak işletmenin çalışan sayısının artmasına neden olmuştur. Entegre yazılım 

sisteminin işletme içerinde kullanılmaya başlanması bu sistemi yönetecek, veri kayıtlarını 

yapacak personellere ihtiyaç duymuştur. Doğru veriler ile başarılı satış süreçleri işletmenin 

satış hacminin artmasına ve süreçlerin profesyonelce yürütülmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Alanında başarılı ve deneyime sahip kişilerin işletmenin büyüme döneminde tercih 

edilmesi işletmenin personel artışı yaşamasına ve sürecin alanında başarılı kişiler tarafından 

yürütülmesini başlatmıştır.  

Kurumsal kaynak planlama ve sistemleri işletmenin doğru verilere ulaşmasına, raporlar 

almasına, raporlar sonucu işletmenin geleceğe yönelik planlamalar yapmasına olanak 

sağlayarak işletmenin büyüme ve gelişme göstermesinde önemlidir. İşletme kurumsal kaynak 

planlama sistemlerini kullanarak iş süreçlerini daha kontrollü, daha düzenli hale getirmektedir. 

Stok kontrolü, müşteri yönetimi, depo yönetim süreçleri, sevkiyat yönetimi gibi ürünün girişi 

ve müşteriye teslimine kadar olan tüm faaliyetlerde etkin kullanılarak işletme büyümesine katkı 

sağlamaktadır. İşletmenin stok yönetimi ile stok takibi, stoksuz kalma, elde fazla stok bulunan 

ürünleri eritme gibi süreçlerin düzgün yönetilmesi işletmenin büyüme hızının arttırarak faaliyet 

alanını daha fazla genişletebilir. Müşteri yönetimi süreçlerini kontrolü ile müşteri talep ve 

ihtiyaçları belirlenerek, müşteri sipariş durumu kontrol edilebilir ve müşteri memnuniyeti 

ölçümü yapabilirler. ERP ile birlikte depo yönetimi ile depoların artışı depoların etkin 

kullanılmasını, malın sevkiyat öncesi hazırlanması sürecinde kontrollü depo yönetimi ile 
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sürecin doğru sürdürülmesi malın israfını önleyebilir. Alanında uzman personelin işletmenin 

büyümesi ve gelişmesinde fikirler üreterek büyüme hızının artmasını etkileyebilir.  

Artan rekabet ortamında ayakta kalmak, rakiplerine karşı pazarda rekabet üstünlüğü elde 

etmek, yönetim süreçlerini kontrol altında tutmak işleyen ve bu süreçte kurumsal kaynak 

planlama yazılım sistemlerini kullanmayan işletmelerin büyümesinde bu sistemlerin 

kullanılması önerilmektedir. Artan teknoloji ile birlikte problemlere hızlı yanıt vermek 

işletmelerin en önemli amacı haline gelmiştir. İşletmenin büyümesinde kurumsal kaynak 

planlama sistemlerinin büyük etkisi vardır. 

Yapılan çalışma kapsamında Mikro yazılım sistemini basit modülünü kullanan bu 

işletmenin Mikro yazılım sistemini gelişmiş tüm modüllerinin işletme içinde kullanılması 

işletmenin faaliyetlerinde insan kaynaklı tüm hataları sıfıra indirerek işletmeye başarı 

sağlaması öngörülmektedir. 
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VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE 

KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
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1.Giriş 

Vergilendirme sisteminin ekonomide uzun dönem büyüme performansı üzerindeki 

etkisinin ne yönde olduğu bu zamana kadar tartışma konusu olmuştur. Buna bağlı olarak 

ekonomide vergi politikalarındaki tercihler büyüme oranını etkilediği gibi büyüme oranı da 

vergi gelirlerini etkilemektedir. Dolayısıyla bu iki kavram arasında sıkı bir ilişki olduğu ifade 

edilebilir. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın tüm ülkeler açısından önemi olmakla birlikte 

gelişmiş ülkelere nazaran gelişmekte olan ülkeler açısından önemi daha büyüktür. Gelişmiş 

ülkeler ulaştıkları refah seviyesini korumak (büyüme hızını muhafaza etmek) adına çalışmalar 

yaparken gelişmekte olan ülkeler ise belirli bir büyüme seviyesine ulaşmak ve akabinde 

kalkınma çabası içinde olmak için mücadele vereceklerdir. 

Bir başka önemli husus ise sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır. Bu ise kamu 

gelirlerinin artarak giderlerin ise azalarak devam etmesi ile mümkün olmaktadır. Devlet için 

en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi ise geri ödemesi olmayan ve yasal bir zemine 

dayandırılan vergilerdir. Vergilerin tabana yayılması ve adaletli bir şekilde kullanılması bu 

hususta esas olmalıdır. Çünkü bu durumu tabana yaymak ve vergi gelirini arttırmak için 

mükellefin verginin adaletli bir şekilde devlet tarafından alındığını bilmesi ve görmesi 

gerekmektedir. Vergi tabana yayılmak suretiyle ve kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak 

devletin vergide adaleti sağlaması gerekmektedir. 

Vergide adaletin sağlanması ve verginin tabana yayılması bu anlamda tek başına yeterli 

unsur değildir. Toplanan verginin nerede kullanıldığı ve nerelere kaynak aktarımının yapıldığı 

sorgulanması gereken önemli noktalardan birisidir. Eğer devlet, ülke ekonomisini büyütecek 

ve kalkındıracak şekilde bu kaynağı kullanmıyorsa kaybedecek olan o ülke ve vatandaşı 
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olacaktır. Bunun bir sonucu olarak vergi ödeme gücü olan gerçek ya da tüzel kişileri vergilerini 

adil bir şekilde ödemeli, devlet ise bu vergileri doğru yerde kullanarak istikralı büyüme 

noktasında önüne taş koymamalıdır. 

İktisadi literatürde artan vergilerin, tüketim, tasarruf ve yatırım davranışlarını 

değiştirerek ulusal hâsıla artış hızını düşüreceği kabul görmektedir. Ancak son dönemlerde 

yapılan çalışmalarda vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki yansıması analiz edilirken, 

özellikle dolaysız ve dolaylı vergi ayrımına gidilmektedir. Dolaysız vergiler olarak 

değerlendirilen ve gelir üzerinden alınan vergiler arttırıldığında kişilerin harcanabilir geliri 

azalır ve bu durum ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Bunun bir sonucu olarak harcanabilir 

gelirin azalması tüketimi azaltacağından dolaylı vergi gelirinin de azalmasına sebebiyet 

verecektir. Tüketim üzerinden yapılan vergilendirme ise dolaylı vergi olarak ifade edilir. Bu 

dolaylı vergi arttırıldığında ise tüketim azalacak ve tasarruflar artacaktır. Bunun bir sonucu 

olarak ise ekonomik büyümenin artması beklenecektir. 

Bu çalışmada vergi sisteminin genel hatları ile tanımlamasını yaparak ve daha çok dünya 

nüfusunun yüzde 80 oranını kapsayan gelişmekte olan ülkeleri temel alarak ekonomik 

büyümeyi ve akabinde kalkınmayı ne şekilde etkilediği ortaya konmaya çalışılacaktır.  

 

2.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Kavramları  

Ekonomik büyüme, literatürdeki en genel tanımıyla bir ekonominin üretim kapasitesinin 

genişlemesi ve buna bağlı olarak milli gelirin ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın 

artış göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu ifade göz önünde bulundurularak ifade edilebilir ki, 

bir ülkedeki iktisadi ve sosyal refah artışının en önemli göstergelerinden birisi ekonomik 

büyümedir. Bunun yanı sıra ekonomik büyüme uzun dönemi kapsayan bir olgu olmakla birlikte 

kısa dönemde bu süreç değerlendirilemez. Kısa dönemde üretim kapasitesinin ne kadar 

arttırılabileceği konusunda öngörülerde bulunulabilir ancak piyasaların ne yönde seyredeceği 

ve piyasaların yapısal değişikliği hakkında kısa dönemde bilgi sahibi olunamaz. Bu sebeple 

ekonomik büyüme üzerinde yapılacak her türlü çalışma uzun dönem verileri ile elde 

edilmektedir. Anlaşılacağı üzere ekonomik büyüme rakamlarla ifade edilir ve nicel bir özelliğe 

sahiptir. Bu durum ekonomik büyümeyi kalkınmadan ayıran en temel özelliği ifade etmektedir. 

Kalkınma ise bir ülkenin sosyal ve kültürel yapısını ifade etmekte ve ekonomik büyümeden 

kesinlikle bağımsız düşünülmemelidir. Çünkü bir ekonominin refah seviyesi ne kadar artarsa 

kalkınmanın da aynı oranda artması için gerekli ortam sağlanmış ve o topluma imkân verilmiş 

olacaktır. 

Ekonomik büyüme konusu ile alakalı olarak iki farklı düşünce tarzı öne çıkmaktadır. 

Bunlar Harrod-Domar ve Neo-klasik yaklaşımlarıdır. Keynesyen3 denge dikkate alınarak ve 

keynesyen varsayımları göz önünde tutarak geliştirilen Harrod-Domar yaklaşımı ikinci dünya 

savaşından itibaren büyüme hızını sürdürülebilir hale getirmek için daha fazla kullanılmıştır. 

 
3 Talep artışı ile birlikte stokların erimesi ve buna istinaden artan yatırımların ekonomik büyümeyi hızlandırmasıdır. 
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Harrod-Domar modeli, büyüme hızının sermaye birikimi tarafından belirlendiğini öne 

süren bir yaklaşımdır. Buna göre devlet bir ekonomiye maliye politikası araçlarını kullanarak 

müdahale eder ve büyüme hızının gerçekleşmesini sağlar. Uzun dönemde büyüme hızında 

meydana gelebilecek sapmaları bu şekilde önleme yoluna gidebilecektir. Neo-klasik büyüme 

kuramı ise, üretim faktörleri olan sermaye ve işgücü arasında ikame imkânlarının olduğu bir 

üretim fonksiyonu olduğu kabul edilir ve Harrod-Domar eksik taraflarını kapatmaya çalışır. 

Söz konusu modelde büyüme hızı teknolojik gelişme ile nüfus artışı tarafından 

belirlenmektedir. Harrod-Domar modeline göre, devlet kamu yatırım harcamaları ile bir 

taraftan ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynarken, diğer taraftan, 

vergi politikasını ekonominin toplam tasarruf hacmini arttırıcı yönde kullanabilir. Bu durumda 

kamu tasarruflarını arttırmak, özel yatırımları teşvik etmek, ekonomik kalkınmadan doğan ve 

ekonomik kalkınmayı tehlikeye sokabilecek yapısal dengesizliklere karşı koymak mümkün 

olabilecektir (Siverekli Demircan, 2003a). 

Kalkınma süreci, ekonomik büyüme hızının artışına paralel olarak kurumlardaki en 

temel değişiklikleri, ekonomik ve toplumsal yapının baştan düzelmemesini, halkın dünya 

görüşlerinde ve kültür seviyelerindeki farklılıkları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra büyümenin 

arttırılmasını sağlayan ve kıt olan faktörlerin üretiminin arttırılması ve en yüksek düzeyde 

sosyal net geliri koruyan bir faktör kullanım modelinin belirlenmesi yeteneği bir ekonominin 

kalkınma politikalarını belirlerken kullanması gereken en önemli unsurlardır. 

Bir ekonomide milli gelirin artması ve buna bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi 

yurtiçi hasılanın artması/kişiler arasında dengeli dağılımın sağlanması sonucunda kişilerin 

sosyal yaşamlarında bir düzelme ve tasarruf eğilimlerinin arttığı gözlemlenecektir. Bu durum 

milli gelirin büyük bir kısmının tasarruflara ayrılması söz konusu olabilecektir. Buna istinaden 

ekonomik kalkınma ile birlikte üretimde bir artışın sağlanması ve sanayileşmenin önünün 

açılmasının sağlanması ekonomik kalkınmanın önemli unsurlarından birisi haline gelecektir. 

Ekonomik kalkınma büyüme ve milli gelir artışının yanı sıra, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel 

alanlardaki pozitif yöndeki gelişmeleri de içermektedir. Eğer bir ülkede yaşayan insanların 

refah düzeylerinin arttırılması yanında söz konusu ekonomide iktisadi, sosyal ve kültürel yapıyı 

değiştirme gayretleri varsa, o zaman büyümeden değil ekonomik kalkınmadan bahsedilecektir. 

Görüldüğü üzere, kalkınma nicel değişmelerin yanı sıra nitel değişmeleri de ifade etmektedir 

(Küçükoğlu, 2019). 

 

3.Ekonomik Büyümenin Kaynakları  

Ekonomik büyümenin faktörleri arasında birçok kaynak sıralanabilir. Fakat literatürde 

en çok kabul gören 4 kaynaktan söz edilebilir. Bunlar: Fiziki Sermaye, işgücü, doğal kaynaklar 

ve teknolojik gelişme olarak ifade edilebilir. 

Fiziki sermaye, üretimin sağlanması için gerekli olan demirbaşlar olarak nitelenebilir. 

Yani makine ve teçhizat, aletler, sanayi gereçleri, fabrika ve gerekli donanım fiziki sermayeyi 

ifade etmektedir. Sermaye birikimi, fiziki sermaye ile yapılan üretim neticesinde elde edilen 
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gelirlerin bir kısmının tasarruf edilip gelecekteki dönemlerde üretim ve bunun sonucunda 

oluşan geliri arttırmak maksadıyla yatırım yapılması ile elde edilmektedir. Bu bilgiler ışığında 

denilebilir ki, eğer bir ülkede yeterli düzeyde fiziki sermaye yoksa çok fazla işgücüne sahip 

olunsa bile istenilen üretim ve gelir düzeyine ulaşmak hayal olacaktır. Bu sebeple sermayenin 

ekonomik büyüme için olmazsa olmaz kaynak olduğu ifade edilebilir. 

Diğer bir kaynak olan işgücü ise ekonomik büyümeyi miktar ve niteliğine göre 

etkilemektedir. Bir ülkedeki işgücü oranı, çalışabilir nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Yani nüfus 

ekonomi üzerinde hem nitel hem de nicel olarak büyük değişimlere sebep olabilecek bir etkiye 

sahiptir. Nüfus; üretim, tüketim(talep) süreçlerinin tümünde yer alan asli ve bu süreçlerin 

sonunda söz konusu durumdan etkilenen tali unsur olarak değerlendirilmektedir.  

Teknolojik gelişmelerin ise üretim faaliyetlerini ve buna bağlı olarak ekonomik 

büyümeyi hızlandırdığı söylenebilir. Hatta teknolojik gelişmeler son dönemde fiziki 

sermayeden bile daha önemli hale gelmiş olup emek ve sermayenin verimliliğini arttırmakta 

ve insan yaşamını kolaylaştırarak yaşam standardını arttırmıştır. Yeni teknolojilerin üretilip 

yeni ürünlerin uygulamaya koyulması ile birlikte verimlilik ve üretim artışı meydana 

gelecektir. Dolayısıyla bu kaynakların ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkısı son derece 

fazla olacak ve önemli hale gelecektir. 

 

4.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Maliye Politikasının 

Rolü 

Para politikası ve maliye politikası bir ülkenin ekonomik olarak büyümesi ve kalkınması 

için kurullar, otoriteler ve hükümetler tarafından kullanılan politikalardır. Para politikası 

hükümetler ile iş birliği çerçevesinde para kurulları/Merkez bankaları tarafından uygulanan bir 

politikadır. Ancak maliye politikası ise sadece hükümetler tarafından uygulanan politikalardır. 

Maliye politikası, fiyat dengesi ve en yüksek düzeyde üretimin gerçekleşmesini 

ekonomik denge koşulunu 4  sağlayarak gerçekleştirir. Buna göre ekonominin istikrarlı bir 

büyüme ve kalkınma sürecine girebilmesi için kullanılan başlıca maliye politikaları şunlardır: 

• Gelirler, 

• Harcamalar, 

• Borçlanma olarak ifade edilebilir. 

 

5.Verginin Tanımı, Unsurları ve Ekonomik Amaçları  

Vergi, toplumu meydana getiren kişi ya da kurumlardan devletin kamu harcamalarını 

karşılamak üzere karşılıksız ve cebren aldığı ve buna bağlı olarak elde edilen gelirleri ifade 

 
4  Ekonomik denge koşulu; ekonomik değişkenler, dış etkilerin yokluğunda denge değerlerinden değişmeden 

kalırlar. Aynı zamanda piyasa dengesi olarak da ifade edilmektedir. 
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etmektedir. Verginin başlıca amacı mali olmakla birlikte iktisadi, sosyal ve siyasal sebeplerden 

ötürü alınabilmektedir. Buna bağlı olarak verginin unsurları şu şekilde sıralanabilir: 

• Yasalara dayalı olması, 

• Devlet tarafından cebren(zorla) uygulanması, 

• Karşılıksız olarak alınması, 

• Önceden belirli kurallar çerçevesinde adil bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerden 

alınması, 

• Egemenlik gücüne dayanması olarak ifade edilebilir (Bakan, 2010). 

Devlet sürekli artış gösteren kamu harcamalarından dolayı diğer gelirlerini arttırabilir ya 

da uygulanmasına devam eden vergi gelirini arttırabilir. Bunların dışında yeni vergiler 

ekleyebilir. Bu durum bize vergi gelirlerinin mali açıdan önemini ifade eder ve 

vergilendirmenin asıl amacının da mali olduğu ifade edilebilir. 

Ekonomik açıdan vergilendirme sisteminin önemi vurgulanacak olursa, bozulan iktisadi 

yapının ve iktisadi büyüme ve kalkınmanın önüne geçen enflasyon ve deflasyon gibi piyasayı 

olumsuz yönde etkileyen durumların önüne geçebilmek amacıyla vergilendirme sistemi 

uygulamasına gidilebilir. Bu noktada sosyal açıdan önemli olan ise vergilerin adil şekilde 

alınmasıdır. Bu da vergilendirme sisteminin sosyal amacını ifade etmektedir. Yani gelir 

adaletsizliklerinin ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır. Bunların dışında çeşitli sanayi 

kuruluşlarına sağlanacak vergi avantajları ile (vergi indirimleri) üretim ve yatırımın önünün 

açılması da hedeflenmektedir. Vergi indirimleri yoluyla bunun dışında ihracatın arttırılması, 

dövizin ülkeye girişinin hızlandırılması ve yabancı sermayenin arttırılması ekonomik amaçlar 

arasında gösterilmektedir. 

 

6.Gelir Üzerinden Alınan Vergiler ile Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkisi 

Gelir üzerinden alınan vergiler, verginin ekonomik amaçlarına istinaden alınması 

gereken vergiler olup gerçek ve tüzel kişilerden alınan vergileri ifade etmektedir. Ekonomik 

kalkınmanın üst düzey seviyelerinde genel vergiler içinde de en önemli paya sahiptirler. 1993 

yılı temel alınırsa genel vergiler içinde kişisel ve kurumlar vergisinin payı gelişmiş ülkelerde 

%33 iken gelişmekte olan ülkelerde gelişmişlik düzeylerinin farklılıklarına göre %21 ila %23 

oranı arasında değişiklik görülmektedir (Siverekli Demircan, 2003b). 

Dolaylı ve dolaysız ayrımı yapılan vergi türleri içerisinde gelir vergileri dolaysız vergiler 

olarak bilinir ve günümüzde en yaygın olan vergilendirme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genellikle mükelleflerin kazançları ve ailevi durumları göz önünde bulundurularak artan oranlı 

biçimde toplanan gelir vergileri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.  

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın finansmanı için kullanılan gelirlerin başında gelir 

vergileri gelmektedir. Bu vergilerin arttırılması kişilerin yatırım ve tasarruflarının düşmesine 

ve sermaye birikiminin düşmesine sebebiyet vermektedir. Ancak devlet bu durumu olumlu 

yöne çevirebilir: Toplanan vergilerin yatırımlara harcanması milli gelir artışını sağlar. Fakat 
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toplanan bu gelir vergilerini cari harcamalar için kullanan bir devlet hem devletin yatırım 

seviyesini hem de kişisel bazdaki tasarruf ve yatırımların düşmesine sebebiyet verecek ve bu 

da olumsuz bir tabloyu gözler önüne serecektir. Dolayısıyla vergi politikası, toplam tasarrufları 

arttırıcı ve ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli yatırımları teşvik edici nitelik 

taşımalıdır. 

Kurumlar vergisi ise sermaye ve kooperatif şirketler5 ile iktisadi kamu kuruluşları6, 

dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurum kazançları üzerinden alınan bir 

vergidir. Bahse konu verginin kısa ve uzun dönemdeki sonuçları oldukça farklı olabilir. Kısa 

dönemde, firmaların karlarının en yüksek seviyede olduğu ve rekabetçi piyasada çalıştıkları 

varsayıldığında vergi mükellefi kurumların bahse konu vergiyi hemen yansıtma kapasitesine 

sahip olmadıkları kabul edilmektedir. Kurumlar vergisinin etkinliğe olan nihai etkisi ise ilgili 

sektörlerdeki yatırımların getirisini azaltıp azaltmaması ile ölçülmektedir. Fiili yatırımların 

etkin veya optimal seviyede olmaktan uzak olmasına neden olabilen kurumlar vergisi 

yatırımlarla ilgili karar saptırıcı bir vergi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle büyüme 

üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilir (Turan, 2008). 

Vergilerin ekonomik kalkınmaya olan etkisi literatürde en çok vergi indirimleri 

açısından incelenmektedir. Bu bağlamda; 1980’lerde ortaya çıkan arz yanlı iktisat vergi 

indirimlerinin ekonomik büyüme ve etkinliği arttıracağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Buna 

göre; vergi indirimleri uzun dönemde bireylerin tüketim eğilimini azaltıp, tasarrufa ve boş 

durma yerine çalışmaya yönelmelerini sağlayarak, vergi gelirlerinin ve üretim hacminin 

artmasını sağlar. Vergi oranlarında gerçekleştirilecek bir indirim piyasadaki fiyatları göreceli 

olarak düşürerek, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH)’nın artması ile sonuçlanacaktır (Temiz, 

2008).  

Vergi sistemi kişilerin çalışma arzuları üzerinde etkili olmaktadır. Buna göre gelir 

vergileri arttırıldığında kişilerin gelirleri düşeceğinden göreceli olarak iki farklı durum ortaya 

çıkabilir. Bunlar, boş vakit geçirme ya da daha fazla çalışarak gelir elde etme arzusu şeklinde 

sonuçlanabilir ve bu ikinci durum gelir etkisi ortaya çıkararak pozitif etki ortaya koyar. 

Bir ekonomide yatırımların en önemli kaynağını tasarruflar oluşturmaktadır. Fakat 

tasarruf hacminin düşük olduğu bir ekonomide ekonomik büyümeden söz edilmesi pek 

muhtemel görülmemektedir. Dolayısıyla daha önce vergilerin unsurlarında bahsettiğimiz üzere 

devlet cebir kullanıp gelir vergilerini arttırarak yatırımları arttırma yoluna giderek ekonomik 

büyümenin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmış olacaktır. 

Devletin toplam tasarruf düzeyini artırmaya yönelik olarak uyguladığı bir başka politika 

ise, çeşitli kesimlerden vergileme yoluyla toplanan kaynakların bir kısmının tasarruf eğilimi 

yüksek kesimlere aktarılması ve/veya bu kesimlerin vergiye tabi kazançlarının daha az oranda 

 
5 İnsan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesi için kurulan şirketleri ifade etmektedir. 
6 Kısaca KİK olarak ifade edilmektedirler. Sermayesinin tamamı Devlet'e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile 

temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi 

teşebbüsüdür. 
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vergilenmesi, istisna ve muafiyetlerle vergi kapsamı dışına çıkarılması gibi araçları kullanmak 

suretiyle yatırımların teşvik edilmesidir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2010). 

Vergi indirimlerinin yatırım, tasarruf ve ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde önemli 

bir etkisi söz konusudur. Vergi indirimlerinin yatırımlar üzerindeki etkilerini ifade edecek 

olursak: 

• Kullanılabilir gelir7 artar ve akabinde yatırımların önü açılır. 

• Yatırım için gerekli finans kaynağını sağlar. 

• Yatırım için istekli bir durum/zemin oluşturur. 

Gelişmekte olan ekonomilerde yeterli tasarrufun olmamasına mevcut tasarrufların da 

büyümeyi sağlayacak alanlara özellikle de yatırımlara yönelmemesi eklendiğinde para ve 

sermaye piyasası olumsuz yönde etkilenecektir. Etkin bir şekilde işleyen piyasalar büyüme 

hızının artması ile birlikte istihdam artışını da sağlayacaktır. Bu durumda ekonomide vergi 

yükünün arttırılması mali piyasalardan fon kaçışına sebep olmakta, yatırımcılar ellerindeki 

nakdi kıymetli maden, döviz, gayrimenkul vs. alanlara çekmekte ve yatırımların düşmesine 

sebebiyet vermektedir. Bunun sonucunda mali piyasaların büyüklüğü azalmakta, piyasalardaki 

faiz oranlarının yükselmesine sebebiyet vererek yatırımlar üzerinde baskı kurmaktadır. Bunun 

sonucu olarak yatırım dinamikleri olumuz etkilenmekte ve borçlanma maliyetlerinde artış 

meydana getirmektedir. 

Enflasyon ve deflasyon gibi ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen olguların var olması 

durumunda ise sıkı ya da gevşek maliye politikalarının uygulanması çerçevesinde vergilerden 

yararlanılabilmektedir. Buna göre, deflasyonist bir süreçte vergilerin azaltılarak kullanılabilir 

gelirin arttırılması ile birlikte toplam talebi arttırıcı hamleler oluşturulabilir. Enflasyonist bir 

süreç geçiren ekonomide ise vergilerin arttırılarak kullanılabilir gelirin azaltılması ve toplam 

talebin azaltılması hedeflenerek ekonomiyi dengeye getirme politikası izlenebilmektedir. Fakat 

bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, daraltıcı maliye politikalarının uygulanarak 

vergilerin gereğinden fazla arttırılmasıyla gelirin gereğinden fazla azalması neticesinde 

durgunluğun ortaya çıkması ve genişletici maliye politikası uygulanarak vergilerin gereğinden 

fazla azaltılmasıyla gelirin gereğinden fazla artması neticesinde enflasyonist açık meydana 

getirebilir. Bu sebeple vergilerdeki yapılan değişikliklerin ekonominin dengeye ulaşma 

noktasında hedefe ulaşılabilir ölçüde yapılması son derece önem arz etmektedir. 

Gelir üzerinden alınan vergilerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için belirli şartların 

sağlanması gereklidir. Buna göre; 

• Mükelleflerin okuna ve yazma oranlarının arttırılması, 

• Güvenilir muhasebe sisteminin varlığı, 

• Etkili ve objektif çalışan bir vergi idaresi, 

 
7  Kişilerin elde ettikleri gelirden, dolaysız vergilerin çıkarılmasıyla elde edilen (geriye kalan) net geliri ifade 

etmektedir. 
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• Yüksek gelir sınıfındaki kişilerin siyasi sınıfa ağırlığını hissettirerek vergi 

düzenlemelerine karşı çıkmaları gerekmektedir. 

Bu şartlar dikkate alındığında özellikle gelişmekte olan ülkelerin belirli bir büyüme 

düzenine ulaşmak için gelir vergisinin etkin kullanımın ne denli zor olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeple vergi sisteminde uygulanacak kolaylıklar büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde 

etkileyecektir.  

6.1.Vergi İndirimleri ve Ekonomik Büyüme 

Vergi indirimlerinin ekonomik büyümeye olan etkisi araştırıldığında bu akımın 

savunucuları 1970’li yıllarda ortaya arz yönlü iktisadı savunmuşlardır. Buna göre, vergilerde 

indirim sağlandığında üretim artışı yaşanacak ve akabinde vergi gelirleri artış gösterecektir. Bu 

yıllarda talep yönlü iktisadın yaşadığı sorunlara çözüm olarak “vergi indirimleri” politikasını 

savunan Arthur Laffer8, bu politikanın uygulanarak üretimin arttırılması ve buna bağlı olarak 

da vergi gelirlerinin artacağını ileri sürmüştür. Bu görüşe göre uzun dönemde bireyler tüketim 

yerine tasarrufa yönelecek, boş oturma yerine çalışmaya yönelecek ve üretim artışı ile birlikte 

gelirlerin artmasını sağlayacaktır. Bu durum da toplam piyasa fiyatını pozitif yönde etkileyerek 

GSYH’nin artmasını sağlayacaktır. Ortaya çıkan bu durum ise hem gelişmiş ülkelerde hem de 

gelişmekte olan ülkelerde pozitif etki ortaya çıkaracaktır.  

Vergi indirimleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki anlamında pozitif yönlü bir 

sonuç almak için ülkeler çeşitli politikalar uygulamaktadırlar. Bunlar indirimler, tarife 

farklılaştırmaları ve vergi teşvik sistemi gibi uygulamalardır. Bu uygulamalar ile birlikte 

yüksek oranlı vergilerin ortay çıkardığı buhranı gidererek tasarruf ve yatırımlar üzerinde 

olumlu etki yaratmaktadır. Özellikle uygulanan teşvik politikaları gelişmekte olan ülkeler 

açısından hayati önem derecesine sahiptir. 

Dolaysız vergilerdeki indirimler, vergisel teşvik mekanizmaları ve vergi denetim 

mekanizmaları desteğiyle ekonomik büyümeyi olumlu doğrultuda etkilerken, dolaylı vergiler 

ise benzer etkiyi tüketimin azaltılması, tasarrufların teşviki ve yurtiçi sanayiinin gelişimine 

katkı sağlaması aracılığıyla oluşturmaktadır (Çelikay, 2018). 

6.1.1.Vergi İndirimlerinin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

Bir ülkede ekonomik büyümeden bahsedilebilmesi için yatırım ve tasarrufların artması 

gerekmektedir. Bu durumda vergi politikaları devreye girmekte ve özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde geçerli olmak üzere vergi indirimi politikasının uygulanması söz konusu olmalıdır. 

Bu durumun aksine faiz, kâr payı ve sermaye birikimi üzerinden vergi artırımı tasarruf 

maliyetlerini arttıracağından ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi söz konusu olacaktır. 

Tüketime nazaran tasarruf maliyetlerini azaltacak vergi indirimleri uygulanırsa sermaye 

birikimi hızlanacak, sonuç olarak üretim, milli gelir ve toplam talep artışı gerçekleşecektir. 

 
8 Vergi oranı ile hazinenin vergi geliri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriyi çizen Laffer, arz yanlı iktisadi düşüncenin 

liderlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
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Vergi indirimleri ile yatırımlar tamamen ekonomik büyüme ile ilintili bir durumdur. Bu 

durumda vergi indirimlerinin yatırımlar üzerindeki etkileri üç ana başlık altında toplanabilir: 

• Vergi indirimleri kullanılabilir geliri arttırır, vergi tasarrufu sağlayarak yatırımın 

maliyetini düşürür ve bu şekilde ekonomik büyümenin önü açılır. 

• Vergi indirimleri vergi için ayrılan fonların serbest kalmasını ve yatırım finansmanı 

için kaynak ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Böylelikle ekonomik büyüme için adım atılmış 

olur. 

• Vergi indirimleri tüm bu bilgiler ışığında vergi tasarrufu ve yatırım hacmini genişletir.  

  Bir ülkede ekonomik kalkınma hamlesinin öncelikli unsurlarından biri sayılan 

yatırımların vergisel tasarruflarla desteklenerek arttırılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması 

açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda, yapısal nitelikli gelişmelerin oluşturulmasında 

(istihdam artışı, eğitim ve sağlık hizmetlerinde etkinliğin arttırılması vs.) yatırımlara yönelik 

vergi kolaylıklarının sağlanması özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük önem taşımaktadır.  

6.1.2.Vergi İndirimlerinin Emek Arzı Üzerindeki Etkisi 

Vergiler kişilerin çalışma isteklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu anlamda vergi 

indirimleri ya da teşvikleri kişilerin çalışma konusunda isteklerini arttırırken boşa zaman 

harcama eğilimlerini azaltmakta ve en nihayetinde emek arzının yüksek seviyelere ulaşmasını 

sağlamaktadır. Vergilerde meydana gelen artışlar ise bazı kişiler üzerinde ters etki oluşturur. 

Yani kişi eski gelir seviyesine ulaşabilmek için daha çok çalışır ve üretim seviyesini arttırır. 

Buna gelir etkisi ismi verilmektedir. Bu durumun tam aksine kişi vergi artışı karşısında emek 

arzını azaltarak daha düşük seviyede ödeme yoluna gidebilir. Buna da ikame etkisi ismi 

verilmektedir. Vergi indirimleri mükelleflerin üzerinden ağır bir yük alarak üretim ve refah 

seviyelerini arttırmaktadır. Bu durumun sonucu olarak en nihayetinde ülkenin ekonomik 

büyüme ve kalkınmasına da olumlu yönde katkı verir. 

6.1.3.Vergi İndirimlerinin Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi 

Yüksek vergi oranları bir ülkede kayıt dışı ekonominin oluşmasına, mükelleflerin vergi 

kaçırmasına ve sonuç olarak ekonominin büyümesinin önüne geçmesine sebebiyet 

vermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi oranlarının artması ile vergi 

kaçırmalarının artışı da kaçınılmaz olmaktadır. Türkiye’de maliye bakanlığının 2004 verileri 

göz önüne alındığında 1985 yılındaki vergi yükü %10,8 iken 2000 yılında %21,1 2002 yılında 

ise %21,8 olmuş ve bu tarih aralığında vergi kayıplarının oluşmasının önünü açmıştır. 

Vergiler, devletlerin gerçek ve tüzel kişilerden ödeme güçlerine göre adil oranda 

topladıkları yasal gelir kaynaklarıdır. Kişiler vergi artışı durumunda vergilerini kayıt dışı 

ekonomi vasıtası ile devlete vermediklerinde kişisel gelirlerini arttırsalar da bu durum 

devletlerin kamu harcamalarını karşılamalarında olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalmalarına 

sebebiyet verecek ve ekonominin büyümesine ket vuracaktır. 

Vergi kayıpları göz önünde bulundurularak devletler vergi indirimleri ve teşvikleri ile 

yatırımcıların gelir kaybı yaşamasını önlemeli ve bunun neticesinde yatırımların artmasına 
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destek olmalıdır. Bunun bir sonucu olarak sanayi kolları artacak ve devletin toplayacağı 

vergilerin yine artışı sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla bu tarz bir yönetim modeli kazan-kazan 

ilkesini hatırlatmakta ve uzun dönemde hem kişilerin hem de devletin servetinin artması 

sağlanacak, gelişmekte olan bir ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu ekonomik büyüme olgusunun 

sürdürülebilir hal almasını sağlayacaktır (Yüksel & Esmer, 2019).  

6.2.Vergi Sistemi, Vergi İdaresi ve Ekonomik Büyüme 

Gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin, ekonomik büyüme ve kalkınma bağlamında 

ülkelere pozitif şekilde etki edebilmesi için vergi sisteminin etkin/adil bir biçimde kullanılması 

gerekmektedir. Özellikle bu durumunun gelişmekte olan ülkeler bağlamında değerlendirilmesi 

bu ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınmanın vergi sisteminin ne doğrultuda etkin 

kullanıldığı ile doğru orantılı olduğu açıkça görülebilecektir. Vergi oranları ekonomik büyüme 

ve kalkınma açısından ne denli önemli bir maliye politikası aracı ise vergi uygulamalarının 

etkin bir şekilde kullanımı da vergi sistemi ile paralel bir doğrultuda seyretmektedir.  

Vergi sistemi, her ülkenin siyasi, kültürel vs. yapısal farklılıklarından kaynaklanan 

sebeplerden ötürü farklılıklar göstermektedir ve ülkelerde uygulanan vergilerin tamamından 

oluşmaktadır. Buna bağlı olarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu gelirlerinin 

(vergilerin) GSMH içindeki oranı çok düşüktür. Bu durum milli gelir seviyesinin düşük 

olmasından dolayı toplanan vergilerin orantısal bağlamda milli gelir seviyesi ile paralellik 

göstermesinden kaynaklanır ve yeterli miktarda vergi toplanmasına engel teşkil eder. Aynı 

zamanda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi toplama kapasitesi bu sebeplerden 

ötürü oldukça düşük seviyelerdedir. Bu tarz ülkelerde vergi yönetiminin düşük etkinlikle 

çalışıyor olması ve aynı zamanda vergi idaresinin zayıf olması vergi kapasitesinin tam olarak 

kullanımına engel teşkil etmektedir. Buna göre vergi sistemini devletin düzenli ve yeterli gelir 

kaynaklarına ulaşmasını hedef alan adil ve yaygın bir yapıya ulaştırmak gelişmekte olan ülkeler 

için son derece önem arz etmektedir. 

Vergi sisteminin etkinlikle uygulanarak, ekonomik büyümenin sağlanmasında, tüm 

gelirler için optimum kaldırılabilir vergi oranlarını içeren bir vergi politikasının belirlenmesi 

gereklidir. Buna ilave olarak vergi idaresinin etkinleştirilerek etkin bir vergi denetiminin 

yapılması da kamu açıklarının azalmasına neden olabileceği gibi vergi kayıp ve kaçaklarını da 

azaltarak ekonomik büyümeye olumlu yönde etki yapabilecektir (Siverekli Demircan, 2001). 

Kamu kesiminin en önemli gelir kaynaklarından biri olan vergilerin optimal düzeyde 

tahsilinin yapılması devletin ekonomik yönden işleyişi ve yönetimi açısından son derece önem 

arz etmektedir. Bu sebeple vergi idaresinin etkin bir yapıya dönüştürülmesi ve vergisel istihbarı 

sistem ile birlikte kayıt dışı ekonominin9 önüne geçilmesi çok önemlidir. 

Vergi politikalarının etkin kullanılması gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 

üretimin artırılması ve büyümenin yönlendirilmesi noktasında önemli maliye politikalarının 

uygulanması mümkün hale gelecektir. Buna istinaden denilebilir ki: Vergi politikalarının etkin 

 
9 Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ve denetlenemeyen faaliyetlerin bütünüdür. 
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kullanımı yalnızca ekonomik büyüme yolunda önemli adımlar atılmasında değil, ülke 

ekonomilerinin yönlendirilmesi noktasında da önemli fayda sağlayacaktır. 

6.3.Vergisel Teşvikler ve Ekonomik Büyüme 

Devletin önemli gelirlerinden biri olan vergiler, çeşitli uygulamalarla birlikte üretim 

sürecini canlandırmakta ve milli gelir seviyesinin artışına olanak sunmaktadır. Vergi kanunları 

mükelleflere belirli yükümlülükler getirmektedir ancak bazı durumlarda bu yükümlülükler 

sınırlandırılabilmektedir. 

Gelir üzerinden alınan vergiler uygulanan indirimler, tarife farklılaştırmaları, istisna ve 

muafiyetler ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde son derece olumlu etkiye sahip 

uygulamalardır. Bu tarz uygulamalar yatırımları, toplam talebi, üretimi ve milli gelir seviyesini 

artırarak refah seviyesinin artmasında önemli bir rol üstlenmektedir. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik büyümenin önündeki en 

büyük engellerden bir tanesi de bölgesel farklılıklardır. Bunun önüne geçilmesi anlamında 

vergilendirme sistemi çok ciddi bir adımdır. Vergisel farklılaştırmalar bölgeler itibariyle 

uygulanarak ekonomik büyümenin önündeki engelin giderilmesinde önemli bir rol 

üstlenmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ekonominin büyümesi tamamıyla özel sektör kanalıyla 

gerçekleşmez. Bu anlamda devlet mali gücü yetersiz kesime vergi indirimleri sağlamalı 

büyüme ve kalkınmanın önünü açmalıdır. Bunu sağlayacak olan sistem de etkin bir vergi 

idaresidir. Vergisel teşvikler doğru yer ve zamanda, doğru miktarda kullanılırsa ekonomik 

büyümenin ve kalkınmanın en büyük destekçisi olacaktır. 

 

7.Harcama Üzerinden Alınan Vergiler ile Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkisi 

Harcama üzerinden alınan vergiler mal piyasasına ait olan, mal ve hizmetlerden alınan 

ve aynı zamanda dolaylı vergiler olarak da adlandırılan vergilerdir. Bu vergi türü gelişmiş 

ülkelere nazaran gelişmekte olan ülkelerde daha fazla uygulanmaktadır ve oransal büyüklüğü 

daha fazla olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun nedeni gelir üzerinden alınan vergilerin gelişmekte 

olan ülkelerde yatırımın, üretimin ve milli gelirin düşük olmasından kaynaklı daha az 

uygulanmasıdır. Fakat harcama üzerinden alınan vergiler yapı itibariyle idari açıdan daha basit 

olması gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliğini artırmaktadır. Kişi ya da kurumların 

harcama üzerinden dolaylı yönden bu vergileri ödemeleri daha basittir. Bu tarz ülkelerde vergi 

sistemi net bir şekilde oturmadığından dolaylı vergilere ağırlık verilmektedir. 1998 yılından bu 

yana bu dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı artmış ve yüzde 70’lere varan orana 

yaklaşmıştır.  

Dolaylı vergiler de eğer pratik bir biçimde kullanılırsa dolaysız vergiler kadar olmasa da 

ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasına olumlu etki gösterecektir. Buna örnek olarak 

özellikle gümrük vergileri gösterilebilir. Çünkü gümrük vergileri artırılırsa eğer yurt içi mallara 

yönelim artar ve lüks tüketimi sınırlandırma yoluna giderek gelir kaynakları artırılabilir. 
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Gümrük vergilerinin uygulanması özellikle yaşadığımız bu dönemde sınıra tabi olduğundan 

bunun alternatifi olarak özel tüketim vergilerinin artırılması ülkenin gelir kaynakları için bir 

alternatif oluşturabilir. 

Dolaylı vergiler aynı zamanda tasarruf edilmesini ve döviz tasarrufu yoluna gidilmesini 

sağlayarak kalkınma açısından önemli bir destek sağlamaktadır. Dolaylı vergiler tüketim 

malları üzerine uygulanan vergiler olduğundan tüketimin azalması ve bunun tasarrufa 

kaymasında etkin rol üstlenmektedir.  

Vergi sisteminde adaletin sağlanması açısından dolaylı vergilerin yeri oldukça büyüktür. 

Tüketimin yüksek ve gelir dağılımının adaletsiz ve gelirin düşük olduğu ülkelerde dolaylı 

vergilere çok fazla yüklenmek gelir dağılımındaki adaletsizlikleri arttıracak ve bu da ekonomik 

büyüme ve kalkınmanın önüne geçecektir. Bu nedenle ekonomik büyüme ve kalkınmayı tesis 

edebilmek açısından dolaylı vergilerin daha çok lüks tüketim mallar üzerinde uygulanması 

sağlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Harcamalar üzerinden alınan vergilerde indirimlere gidilmesi, gelir üzerinden alınan 

vergilerde olduğu gibi ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere yol açar. Daha önce 

bahsedildiği üzere, yüksek oranlar vergi gelirlerinde fazla bir artışa neden olmamaktadır. 

Oranların düşürülmesi ile Laffer eğrisinin ifade ettiği imkanlardan (vergi oranlarının azalması 

ile bazı şartlar altında vergi gelirlerinin artabileceği yaklaşımı) yararlanılabilmekle birlikte, 

bireylerin vergi ödemekten kaçınmaları da önlenebilecektir (Akbulut, 2000). 

 

8.Sonuç 

Kamu harcamalarını finanse etmek üzere kullanılan gelirlerin en önemlisi vergilerdir. 

Vergiler dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Az gelişmiş, gelişmekte olan 

ve gelişmiş ülkeler kendi içindeki potansiyel farklılıklardan dolayı bu vergilerden etkilenme 

dereceleri de bu ölçüde farklılık göstermektedir. Özellikle dolaysız vergiler olarak adlandırılan 

gelir vergileri daha çok gelişmiş ülkelerde varlığını göstermekte ve daha etkili olmaktadır. 

Bunun sebebi, yatırımın, üretimin ve akabinde milli gelir seviyesinin bu ülkelerde yüksek 

seviyede seyretmesi bu duruma sebep teşkil etmektedir. Dolaylı vergiler olarak adlandırılan ve 

harcama üzerinden uygulanan vergiler ise tüketim meyli fazla ve gelir düzeyi düşük ülkelerde 

uygulanmaktadır. Bunun sebebi ise yatırım, üretim ve milli gelir seviyesinin düşük olmasından 

dolayı tüketim malları üzerinden vergilendirme sistemi uygulanmasıdır. Bu noktada dolaylı 

vergiler gümrük vergilerinin etkin kullanımıyla lüks tüketimin önüne geçip yurt içi mallara 

olan talebin artışını sağlayabilir ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin önüne bu şekilde 

geçebilir. Üretimin ve milli gelir seviyesinin bu ülkelerde düşük olması gelir üzerinden vergi 

sisteminin uygulanmasının önüne geçen nedenlerden biridir. Harcamalar üzerinden alınan 

vergiler, tüketim meylini düşürerek tasarruf ve döviz tasarrufu noktasında bulunduğu ülkenin 

ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasının destekçisi olacak ve böylelikle tasarrufların artması 

çeşitli yatırımların beraberinde gelmesini sağlayacaktır. Bunların hepsi bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde kişi başına düşen milli gelir seviyesinin artışı olarak nitelenen ekonomik 
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büyümeyi ve bu ekonomik büyümenin tetiklemesi ile ülkeler de meydana gelen yapısal 

gelişmeler ekonomik kalkınmayı bu vergi politikalarının etkin biçimde kullanımı 

sağlamaktadır. Bu çerçevede Ekonomik büyüme ve kalkınmanın değerlendirilmesi noktasında 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için etkin vergi 

politikaları uygulamak, harcama üzerinden etkin politikalar uygulamak ve bunun neticesinde 

gelir dağılımının hakkaniyetli bir şekilde özen göstermek, sonuç olarak refah seviyesindeki 

artışı bu politika ile sağlamak bir ülkenin en temel prensiplerinden biri olmalıdır. 
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1.Giriş 

Modern maliye anlayışının gelişimi ile birlikte, ülkelerde yaşanan konjonktürel 

dalgalanmalarla mücadelede, iktisadi büyümeyi ve kalkınmayı sağlamada ve gelir 

dağılımındaki adaletsizliği gidermede, diğer tali amaçların yanında, iktisat politikasının 

araçları arasında yer alan iradi maliye politikası ve araçları önemli bir yer kaplamaktadır. 

Maliye politikası uygulamalarında kullanılan araçlar içerisinde kamu borçlanması da yer 

almaktadır. Devletin yaptığı harcamaların finansmanında vergi gelirleri en önemli kamu gelir 

türüdür. Kamusal finansmanın en önemli unsuru olan vergiler, kamu harcamalarını 

karşılamada yetersiz kaldığında ağırlıklı olarak başvurulan kamu gelir türü borçlanmadır. Bu 

süreç kamu borçlanmasının ilk fonksiyonu olarak değerlendirilmektedir. Kamu borçlanmasının 

ikinci temel işlevi ise, özellikle iradi maliye politikası uygulamasının belirlediği ya da 

hedeflediği amaçların, gelir dağılımında adaletsizliği gidermek hariç, yerine getirilmesinde 

kullanılan bir araç olmasıdır. Günümüzde, önemli bir maliye politikası aracı olarak 

nitelendirilen kamu borçlanmasının ekonomik ve mali açılardan dikkatli bir biçimde 

kullanılması gerekmektedir. Bu önem doğrultusunda hazırlanan çalışmada, teorik olarak kamu 

borçlanması ve kamu borç yönetimi ve bu kavramların bileşenleri ele alınmıştır. Ardından, 

uygulamaya dönük olarak, Türkiye örneği bağlamında, kamu borç yönetimi ve kamu 

borçlanmasındaki gelişim ele alınıp değerlendirilmiştir.  
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lisans tez çalışmasından faydalanılarak türetilmiştir.  
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2. Kamu Borçlanması ve Unsurları 

2.1. Kamu Borçlanması Kavramı ve Kamu Borçlanmasının Nedenleri 

Borçlanma kavramı kaynağını borç kelimesinden almaktadır. Borç, ödünç alınmış 

herhangi bir şey karşılığında yerine getirilmesi gereken yükümlülük, borçlanma ise belirli bir 

süre sonunda para veya benzeri bir şeyin geri ödenmek üzere ödünç alınması olarak 

tanımlanmaktadır (Erdem, 2012: 5).  

Devletlerin borçlanması kamu borcu, bireylerin borçlanması ise özel borç olarak 

adlandırılmaktadır (Tüğen, 2018: 20-21). Kamu borçlanması, vergi gibi zorunlu ve karşılıksız 

kamu gelirlerinden farklı olarak belirli bir bedelin ödenmesi karşılığı yapılmaktadır. Borç veren 

tarafın belirli bir süre elindeki kaynağı kullanmaktan vazgeçerek kamuya sunmasıyla borç 

verme işlemi gerçekleşmektedir (Eğilmez, 2004:63). Kamu borçlanmasında borçlu, devlet ya 

da diğer kamu kuruluşlarıdır ve borçlanma kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla 

yapılmaktadır. Bu amaç dışında herhangi bir başka amaç söz konusu değildir. Özel 

borçlanmada ise kamu borçlanmasının aksine kâr amacı güdülür ve kişisel borçlanmada bireyin 

ya da tüzel kişiliğin yararı söz konusudur. Ayrıca kamu borçlarının cebri ya da yarı cebri olarak 

sağlanabilmesi durumu da özel borçlanmadan olan farkıdır (İnce, 2001: 4-5). 

Toplumsal yaşamdaki değişimler ve sosyal devlet anlayışının yaygınlaşması günümüzde 

devletlerin yükümlülüklerini arttırmaktadır. Kamu tarafından yerine getirilmek zorunda olan 

hizmetler çeşit ve kapsam yönünden genişlemiştir. Bu sebeplerle, modern anlayışla yönetilen 

devletlerin toplumun sosyal beklentilerini karşılaması, ekonomik alt yapıyı geliştirmesi ve 

klasik kamu hizmetlerini karşılayabilmesi, kamu harcamalarının artışı ile mümkün 

olabilmektedir. Bu noktada en önemli sorun harcamalara finansman sağlamak olmaktadır 

(Özbilen, 2012: 14).  

Kamusal finansmanın en önemli kaynağı vergilerdir. Vergiler gerek mali amaçla gerekse 

başta iktisadi kalkınma ve büyüme olmak üzere mali olmayan amaçlar için elde edilen kamu 

geliridir (Aksoy & Kahriman, 2022: 472). Vergi dışında kalan kamu gelirleri içerisinde önem 

açısından kamu borçlanması, kamu hizmetlerinin finansmanında yaygın olarak başvurulan 

kaynaktır. Ayrıca, ülkelerin mali alan yaratmasının imkânı olarak borçlanma limit artışı 

değerlendirilmektedir (Bulut, 2022: 182). Borçlanmanın kamusal finansman kaynakları içinde 

temel nitelikleri cebri olmaması, sözleşmeye bağlı bulunması ve karşılığının olması şeklinde 

açıklanabilmektedir (Tüğen, 2018: 13-14). 1929 Ekonomik Buhrandan sonra Keynesyen 

görüşün hâkim olmasıyla birlikte borçlanma konusu üzerinde sıkça durulan bir konu haline 

gelmiştir. Keynesyen ekonomik görüş ile birlikte borçlanma özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde olağan bir finansman aracı haline dönüşmüştür (Erasa & Andıç, 2017: 126). Aynı 

zamanda olağanüstü durumlarla karşılaşılması halinde ülke kalkınmasını hızlandırmak ve 

ortaya çıkan harcama artışını karşılamak gibi amaçlarla da borçlanmaya başvurulabilmektedir 

(Ulusoy, 2009: 2).  

Borçlanma genellikle ekonomik gerekçelerle başvurulan bir finansman aracı olsa da aynı 

zamanda siyasi tercihler sonucunda da kullanılan bir araçtır. Politikacılar, siyasi rantlarının 

azalmasını engellemek için bir yönüyle gelecek nesillere aktarılan vergi niteliğine sahip kamu 
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borçlanmasına başvurmalarının temel nedeni, oy kaybına uğramamaktır (Yılmaz & Yılmaz, 

2007: 11). Seçmenlerin üzerindeki vergi yükünün artması, siyasilerin oy maksimizasyonunu 

sağlaması hedefi ile örtüşmemektedir. Dolayısıyla özellikle seçim dönemlerinde, gelir artışını 

borçlanma yolu ile sağlamak seçmenler üzerinde o dönem itibariyle en az etki ve tepkiyi 

yaratmaktadır. Böylece, seçmenlerin siyasi tercihlerinde bir bozulmanın oluşması 

engellenmeye çalışılmaktadır.  

2.2. Kamu Borçlanmasının Türleri ve Etkileri 

Devlet borçları başlıca, süresine göre, ülke içi kaynaklardan veya ülke dışı kaynaklardan 

olmasına göre ve zorunlu ya da gönüllü olmalarına göre sınıflandırılmaktadır (Yılmaz F. , 

2003: 26). 

Devletin kendi harcamalarını karşılamak için ülke içindeki kaynakları kullanarak para 

ve sermaye piyasalarından genellikle yüksek faizle aldığı borçlar iç borçlanma olarak 

tanımlanmaktadır (Bakkal & Gürdal, 2007: 149). Kamunun iç borçlanma kaynaklarını Merkez 

Bankası, ticari bankalar, özel kişi ve kurumlar oluşturmaktadır. İç borçlanmanın temel 

kaynakları, devlet tahvili ve hazine bonosudur (Yılmaz B. E., 2005: 61-62). 

Dış borçlanma, belirlenen süre sonunda anapara ve faiz ödemesinin yapılması koşuluyla 

yabancı ülkelerden sağlanan kaynaklardır. Dış borçlanma, devletin yabancı sermaye piyasasına 

tahvilini ihraç edip karşılığında yabancı para cinsinden finansman kaynağı elde etmesidir 

(Kalenderoğlu, 2006: 236). Dış borçlanma kaynakları genellikle hazinenin uluslararası 

sermaye piyasalarında ihraç ettiği Eurobond tahvillerinden ve kira sertifikalarından 

oluşturmaktadır.  

Zorunluluk durumuna göre kamu borçlarının sınıflandırılmasında; iç borçlanma 

senetlerinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmasını zorunlu tuttuğu durum zorunlu 

borçlanma olarak adlandırılmaktadır (Özbilen, 2012: 45-46). Bir diğer borçlanma türü olan 

gönüllü borçlanma ise borç verme olanağına ve isteğine sahip olan kişi veya kurumların, kamu 

tarafından belirlenen koşullarda borç vermeye karar vermesi durumunu ifade etmektedir. 

Devlet borçlanmasının, toplam tüketim üzerindeki etkileri incelendiğinde daraltıcı veya 

genişletici etkilerinin olduğu görülmektedir. Borçlanmanın ülke içindeki gerçek kişilerden 

sağlanması halinde vergilendirmeye oranla, toplam tüketimde daraltıcı etki meydana 

getirmektedir. Enflasyonist ekonomik konjonktürde borçlanma, etkili bir enflasyonla mücadele 

yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, kamu borçlanması, konjonktürel 

dalgalanmalarla mücadelede iradi maliye politikası araçları arasında yer almaktadır (Çataloluk, 

2009: 253). 

Kamu harcamalarındaki artış kamu borçlanmasındaki artışla paralel olarak 

gerçekleşmektedir. Artan kamu borcu, fiyatlar genel düzeyinin artmasına neden olmaktadır. 

Nihai etki olarak kamu borçlarının artışı enflasyona neden olurken faiz oranı ve gelir dağılımı 

gibi değişkenleri de olumsuz etkilemektedir. Faiz oranlarında yaşanan artış özel kesim 

yatırımlarının azalmasına neden olmaktadır. Kamunun piyasadan yüksek faizle borçlanması, 

özel sektörün üretim, yatırım ve büyüme sürecini olumsuz etkilemektedir (Bayraktar, 2009: 

307). 
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Dış borçlanmanın etkileri incelendiğinde ise ekonominin farklı dinamikleriyle ilişkili 

olduğu görülmektedir. Dış borçlanmanın fiyatlar üzerinde etkilerine bakıldığında, enflasyonist 

etki yarattığı, dış borçlanma kaynaklarının yatırım projelerinde kullanılması ise istihdamı ve 

büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonuçları ortaya çıkmaktadır. Gelir dağılımı açısından 

etkileri değerlendirildiğinde, borç alan ülkelerin borcun ödenmesi sırasında sermaye akışının 

gelir dağılımını olumsuz etkilemesi ve borcun ödenmesi sırasında vergi gelirlerinin arttırılması 

zorunluluğu sonucunda gelir dağılımının olumsuz etkilenmesidir (Şeker, 2006: 90). 

 

3. Kamu Borç Yönetim Kavramı ve Unsurları 

3.1. Kamu Borç Yönetiminin Tanımı ve Türleri 

Borç yönetimi, kamunun borçlanmadan elde ettiği fonları etkin bir şekilde 

kullanılmasıyla ilgilidir. Hangi borçlanma aracının kullanılacağı, ne ölçüde ve nasıl 

kullanılması gerektiğinin belirlenmesi önem taşımaktadır (Ulusoy, 2009: 301). Türkiye’de borç 

yönetiminin temel ilkeleri, makroekonomik dengeleri dikkate alarak para ve maliye politikaları 

ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlemek olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen risk düzeyinde orta ve uzun vadede en uygun maliyetle 

borçlanmanın gerçekleşmesini sağlamak borç yönetiminin amaçları biçiminde belirlenmiştir 

(Türkal, 2020: 152-153). 

Vadesi gelen kamu borçlarının ödenmesinde tekrar borçlanma araçlarının kullanılması, 

kısır bir döngüye ve borçlanmanın kalıcı bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu 

durum, borç yönetimi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Borç yükünün azaltılmasına yönelik 

önlemler alınsa da borç yönetimi gerekli ve zorunlu bir durumdur. (Buchanan & Wagner, 1967: 

13). Bu nedenle kamu borç yönetimi uygulamaları önem taşımaktadır. Kamu borç yönetim 

şekilleri; olağan, olağanüstü ve dış borç yönetimi olarak sıralanmaktadır.  

Devletlerin borç yönetiminde her zaman yapmakta olduğu işlemler olağan borç yönetim 

işlemleridir. Bu işlemlerden biri; faiz giderlerinin düzenli olarak ödenmesidir. Her tahvilin 

ödeme tarihini gösteren faiz kuponu bulunmaktadır, vade tarihi geldiğinde bu kuponun faizi 

tahsil edilmektedir. Devlet tahvillerinin desteklenmesi de olağan borç yönetimi işlemidir (Türk, 

1999: 280). Devletler bazı hallerde yaşadıkları mali güçlükler dolayısıyla ekonomi politikası 

gereği olarak borçların vadesini uzatmak, faizini düşürmek gibi istisnai yollara 

başvurabilmektedir (Çevik, 2019: 34). Konsolidasyon (tahkim), Konversiyon, Borcun Reddi ve 

Moratoryum, devletlerin başvurduğu istisnai borç yönetimi uygulamalarıdır.  

Konsolidasyon; kısa vadeli borcun uzun vadeli hale getirilmesi yani vadesi gelmiş devlet 

tahvilleri daha uzun süreli tahviller ile değiştirilmesidir (Ulusoy, 2009: 315). Konversiyon, 

kamu mali yönetimlerinin yüksek faizlerle borçlanmalarının piyasada uygun koşullar 

oluştuğunda bu borçları yeni düşük faizli borçlarla değiştirerek faiz yükünü azaltmasıdır. 

Moratoryum, borcun reddinden farklı olarak borcun ödenmesini geciktirmek ya da ara 

vermektir. Bu uygulama, çoğunlukla vadenin uzaması veya faizin azaltılması anlaşması ile 

sonuçlanmaktadır (Çevik, 2019: 345). 
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Dış kaynağın bulunabilmesi, faiz yükü, vade yapısı ve sağlanan kaynağın verimli 

alanlarda kullanılabilmesi dış borç yönetiminin temel amaçlarıdır. Ayrıca sağlanan dış 

kaynağın verimli alanlarda kullanılarak dış borç stokunun azalmasını sağlamak da bir diğer dış 

borç yönetimi amacıdır (Torun, 1997: 141). Kamu dış borç portföyü, borcun finansmanı ve 

ödenmesine kadar süren ve ekonomide çeşitli etkiler yaratan bir yapıya sahiptir. Öncelikle 

borçlanma kaynağının seçiminin dış kaynaklar olması ve kaynak tercihinin belirlenmesinden 

sonra borç portföyünün taşıyabileceği kur, faiz riskleri gibi risklerin de bulunması dış borç 

yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Dış borç yönetim teknikleri geleneksel ve modern dış borç yönetim teknikleri olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Geleneksel dış borç yönetim teknikleri ile amaçlanan döviz gelir ve 

giderlerinin eşitlenmesidir. Borçlanma sırasında veya borç ödemesi sırasında oluşabilecek 

herhangi bir kur dalgalanmasının yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek önemlidir. Döviz 

gelir ve giderlerinde uyumun sağlanması ile otomatik bir koruyucu olarak borç portföyünün 

olumsuz etkilerden arındırması beklenmektedir (Sarı, 2004: 39).  

Modern dış borç tekniklerinin başında swap, forward, options ve future sözleşmeleri 

bulunmaktadır. Swap sözleşmeleri para birimlerinin değiştirildiği yani döviz takası yapılan ikili 

sözleşmelerdir. Takas yapılan iki para biriminden bir diğeri, diğer para birimini güvence altına 

almaktadır. Bir tarafta para biriminden kaynaklanan yükümlülüklerin diğer para birimi ile 

teminatlandırılarak güvence altına alınması esasına dayanan bir borçlanma çeşididir (Baba vd., 

2008: 75). Swap sözleşmelerinin kullanılması ile para biriminin gelecekteki belirsizliği sonucu 

oluşabilecek değişkenliklerin kontrol altına alınması amaçlanmaktadır (Aşıkoğlu & Kayhan, 

2008:159). Dış borç geri ödemesi sırasında ülkeden döviz çıkışı olması durumu ülke içi yeterli 

döviz kaynağının bulunmasını önemli hale getirmektedir. Dolayısıyla dış borç yönetiminde 

swap sözleşmelerinin kullanılması ile borç stokunun döviz yapısının kurda yaşanacak yukarı 

yönlü bir değişimin etkilerinden uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. 

Forward, kavramsal olarak ileriye ötelemek, bir şeyi ileri atmak anlamına gelmektedir. 

Finansal piyasalarda ise forward işlemleri çeşitli para birimleri ve dövizlerin sonraki bir tarihte, 

önceden belirlenen kur ve vade üzerinden değiştirilmesi veya alınıp satılması sağlayan 

işlemlerdir. Kur riski, söz konusu işlemler ile kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Forward 

sözleşmesinde taraflar önceden belirledikleri şartlarda oluşan yükümlülüklerini yerine 

getirmek zorundadırlar (İşleyen, 2011:177). Forward sözleşmelerinden farklı olarak options 

sözleşmelerinde tarafların anlaşmadaki işlemleri yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır.  

Options sözleşmeleri alıcıya hak sağlamakla birlikte bu hakkı kullanma zorunluluğu 

içermemektedir. Hakkı kullanma özgürlüğü sonucunda sözleşmeden doğan hakkın 

kullanılmaması sözleşmeyi satın almak için ödenen prim tutarı kadar maliyet oluşmasına neden 

olmaktadır (Sarı, 2004: 43-44).  

Futures sözleşmeleri diğer bir adıyla vadeli işlem sözleşmeleridir. Sonraki bir tarihte, 

önceden belirlenen miktar, nitelik, finansal gösterge veya döviz alma satma yükümlülüğü 

doğuran sözleşmelerdir. Sözleşmeye konu olan mal veya finansal aracın standartları önceden 

belirlenmektedir. Futures sözleşmeleri vadeli işlem piyasalarında işlem görmektedir 
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dolayısıyla bu sözleşmede tek değişken fiyat olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiyat alım satım 

sırasında meydana gelmektedir. Ayrıca futures sözleşmeleri borsa takas kurumu garantisi 

altında gerçekleşmektedir (Borsa İstanbul, 2017: 12). 

3.2. Kamu Borç Yönetiminin Amaç ve İlkeleri 

Kamu borç yönetiminin genel olarak amaçları; makroekonomik istikrarı sağlamak, para 

politikasını desteklemek ve maliyetleri optimum seviyede tutmak ve ulusal finansal piyasaları 

geliştirmektir (Çevik, 2019: 332).  

Borç yönetiminin amacı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde; devletin borçlanma ihtiyacını en az 

maliyetle karşılaması, dengeli bir vade yapısının oluşturulması, borçlanma alanlarının 

genişletilmesi ve borçlanma ihraç işlemlerinin geniş alana yayılması olarak açıklanmaktadır 

(Özçelik, 2020: 79). 

Borçlanma pek çok ülke için bir zorunluluk olarak ortaya çıkarken söz konusu borç 

yönetimi ilkeleri doğrultusunda uygulamaya geçilmesi, ülkelerin önemli bir finansman kaynağı 

olarak büyüme ve kalkınmaya yön veren bir politika aracı olarak değerlendirilmektedir (Demir, 

2009: 179).  

Kamu borç yönetiminin etkin bir şekilde yönetilmesi, borç yönetimi ilkelerinin 

uygulanması ile mümkün olmaktadır.  

Amaçlar ve koordinasyon ilkesi gereğince borç yönetimi politikası ve maliye ve para 

politikası uygulamaları ekonomik dengede herhangi bir sapma ortaya çıktığında birlikte 

kullanılmaktadır. Her üç politika arasındaki uyum ve koordinasyon ne kadar fazla olursa, 

amaçlanan ekonomik hedeflere daha kolay ulaşılmaktadır (Erdem, 2012: 117-118). 

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi ile borç yönetimi hedefleri açıkça tarif edilmeli ve 

maliyet ve risk önemleri açıklanmalıdır. Ayrıca borç yönetimi faaliyetleri yıllık olarak dış 

denetim organları tarafından denetlenmelidir (Egeli & Tandırcıoğlu, 2009: 18). 

Bir diğer borç yönetimi ilkesi olan kurumsal çerçeve ise borç yönetiminin yasal 

çerçevesi, insan kaynakları ve teknolojik altyapısı ve kurumsal yapılanmalarının gelişen 

finansal piyasalara uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Finansal piyasalarda artan 

volatarite ve enstrümanların çeşitliliğinin artışı birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Dolayısıyla kamu borç portföyünün yapısının taşıyabileceği risklerin en aza indirilmesi 

hedeflenmektedir. Risk analizlerinin yapılarak riskin minimum düzeyde tutulması, borç 

portföyünün belirlenmesi ve borçlanma kâğıtlarının ihraç şekillerinin risk analizi çerçevesinde 

belirlenmesi ile mümkündür (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018: 55-56). 

Borçlanma piyasasında etkinliğin sağlanması, Kamunun katlanmak zorunda kalacağı 

faiz yükünü ve yurtdışı piyasalardan yapacağı ihraçlar nedeniyle üstleneceği döviz kuru riskini 

azaltarak kamu maliyesinde istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacaktır (Karataş, 2015: 14). 

Dolayısıyla borçlanma piyasasında etkinliğin sağlanması önem arz etmektedir.  
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4. Türkiye’de Kamu Borç Yönetimi ve Kamu Borçlarının Gelişimi 

4.1. Kamu Borç Yönetiminin Kurumsal Yapısı 

Türkiye’de borçlanma yetkisi 2002 yılında çıkarılan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 

Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda belirtilmiştir (Bayraktar, 2011: 2). 

Borçlanma Kanunu çerçevesinde, mali disiplini sağlama amacıyla dağınık bir halde bulunan 

mevzuatın bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. 4749 sayılı Kanun kapsamında mevcut borç 

stokunun uluslararası kabul edilen seviyeye indirilmesi amacına paralel olarak etkin bir borç 

yönetimi ve risk yönetimi altyapısını oluşturmak amaçlanmıştır. Ayrıca kamu finansmanında 

şeffaflık ve disiplin sağlamak hedeflenen diğer amaçlardandır. Bu çerçevede Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) doğrudan borçlanma imkânı kaldırılmıştır. Kısa 

vadeli nakit gereksinimleri için Hazineye, para piyasalarından karşılığında DİBS ihraç 

etmeden, 30 güne kadar vadeli borçlanma yapma imkânı sağlanmıştır (Demir, 2009: 87). 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik 

yapan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine 

Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı çatısına alınarak Bakanlığın adı Hazine ve Maliye Bakanlığı 

olarak değiştirilmiştir. 2019 yılında yayımlanan 45 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

ile Borçlanma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Borç yönetim ofisi şeklinde kurulan Borçlanma 

Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile iç ve dış borç yönetim işlemlerinin yürütülmesi tek bir 

birimde toplanmıştır (Köstekçi & Yıldız, 2020: 178). 

4.2. Kamu Borç Yönetimi Uygulamaları 

Borç yönetim ofisi uygulaması; borç yönetiminin içinde, iç ve dış borç yönetimin 

koordinasyon sorunun çözülmesi, politik baskıların ortadan kaldırılması, mali risklerin 

azaltılması ve kamu garantilerinin izlenmesi amaçları ekseninde oluşturulmuştur (Mutlu, 2009: 

22). Borç yönetim ofisleri, devlet borcunun yönetiminden sorumlu özerk yapıya sahip bir organ 

olarak tanımlanmaktadır (Magnusson, 1999: 2).  Borç yönetim ofisleri ön ofis, orta ofis ve arka 

ofis olarak ayrılmaktadır. Ön ofisler, yerli ve yabancı para cinsinden borçlanma, alım satım ve 

hedge işlemlerinin planlanması gibi işlemlerden sorumludur (Wheeler, 2004: 69).  

Türkiye’de borç ofisi uygulamalarında 2019 yılında yapılan değişiklik ile iki ayrı ön ofis 

oluşturulmuştur. Ön ofislerden biri sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmaları diğeri ise 

proje/program kredileri için yapılacak borçlanmaları yürütmekle görevlendirilmiştir (Cangöz, 

2019:6). Orta ofisin görevi ise risk ve maliyet odaklı düşünerek gerekli stratejilerin 

belirlenmesini sağlamaktır. Orta ofis, diğer politika alternatiflerini inceleyip kendi adına risk 

ve maliyet değerlendirmesi yaptıktan sonra ortaya konan politikayı Maliye Bakanlığı ile 

değerlendirmektedir. Borç portföyünde yabancı para cinsinden borç miktarının fazla olması 

durumunda orta ofisin görevi daha da önem kazanmaktadır (Açıkgöz, 2020: 102). Arka ofisin 

amacı, borç portföyünün zamanında kayıt altına alınmasını sağlayacak güncel veri tabanı 

oluşturmak ve korumaktır. Arka ofis borç ofislerinin kullandığı sistemi yürütmekle de 

görevlidir (Casio-Pascal, 2006: 9). 

Piyasa yapıcılığı sistemi, kamu tarafından belirli ayrıcalıklar tanınan uzmanlaşmış bir 

grubun, devlet iç borçlanma senetleri piyasasının gelişimine destek vermesi amacıyla 
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oluşturulmuştur. Piyasa yapıcıları, devlet iç borçlanma senetlerinin birincil ve ikincil 

piyasalarında etkin bir şekilde işletilmesi amacını taşımaktadırlar. Piyasa yapıcıları, borçlanma 

senetleri piyasasının derinleşmesi ve gelişmesinde finansal aracılar rolünü üstlenmektedir. 

Kamu borçlanma senetlerinin piyasada etkinliğini sağlamak ikincil piyasaları güçlendirmekle 

daha da kolaylaşmaktadır. Güçlenen ikinci piyasalar sayesinde birincil piyasalarda borçlanma 

senetlerine olan talebin artmasına katkı sağlamaktadır (Aydın, 2005: 7-8).  

Kamu borç yönetiminde karşılaşılan risklere karşı; kamu borç yönetimini etkinleştirmek, 

DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri), ikincil piyasasının derinleşmesini sağlamak, 

borçlanmada istikrar sağlamak ve aynı zamanda finansal sistemin geliştirilmesi amacıyla 

piyasa yapıcılığı sistemi uygulanmaktadır. Piyasa yapıcılığı sistemi, Türkiye’de 2000 yılı 

Mayıs ayında başlatılan bir uygulamadır. Borçlanma seviyesi yüksek ve iç piyasası gelişmemiş 

ve likit olmayan ekonomilerde likidite riski kamu borç yöneticilerine önemli bir risk 

oluşturmaktadır. Likidite riski, istenilen zamanda gerekli fonun sağlanamaması veya yeteri 

kadar sağlanamaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasa yapıcılığı sistemi ile likidite 

riskinin en düşük seviyelere indirilmesi amaçlanmaktadır (Yılmaz, 2005: 60).  

Borçların sürdürülebilirliği, kamu borç stokunun milli gelire oranının makul ve istikrarlı 

şekilde seyrettiği durumdur. Borç stokunun milli gelire oranının istikrarlı ölçüde gerçekleşmesi 

ise faiz dışı fazla verilmesiyle gerçekleşebilmektedir (T.C. Merkez Bankası, 2011: 1). Kamu 

borçlarından kaynaklanan faiz ödemelerinin, yeni bir borçlanmaya gitmeden yapılabilmesi 

önem arz etmektedir. Bu nedenle borçların sürdürülebilirliğinin sağlanması faiz dışı fazla 

verilmesinden geçmektedir. Faiz dışı fazla, faiz dışı giderlerden daha fazla gelir elde ederek 

borçlanma faiz ödemelerinin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Bütçe gelirlerinin faiz dışı bütçe 

giderlerinden daha az olması durumu da faiz dışı açık (birincil açık) olarak adlandırılmaktadır. 

Dolayısıyla faiz dışı açığı bulunan ülkelerin, iç borç stoku / GSMH oranında artış 

gözlemlenmektedir (Cural, 2020: 102).  

Borcun miktarı, faiz oranı, faiz dışı açık veya fazla ve büyüme oranı verileri kamu 

borcunun sürdürülebilirliğinin temel belirleyici faktörleridir. Dolayısıyla yüksek kamu borcu, 

yüksek faiz oranı, büyüyemeyen bir ekonomi ve faiz dışı açığın bulunduğu bir ekonomide 

borçların sürdürülebilirliği sağlanamamaktadır. Büyüme oranındaki düşüklük ve faiz 

oranlarındaki artışın etkisiyle bütçe açıkları büyümekte ve bu açıkları kapatmak 

zorlaşmaktadır. Reel borç faiz oranlarının reel büyüme oranını aştığı durumlar ekonomik 

dengeleri bozucu etki yaratmaktadır. Bu durum gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)’dan daha hızlı 

büyüyen bir borç artışını göstermektedir ki böyle bir durumda kamu borçlarının 

sürdürülebilirliği söz konusu olmamaktadır (Yılmaz, 2013: 115). Bu durum ise, mali 

disiplinden kopuşu ve ekonomik istikrarsızlığı kaçınılmaz hale getirecektir. Sonuç ise, devletin 

mali açıdan iflası olacaktır. 

4.3. Türkiye’de 2016-2021 Yılları Arasında Kamu Borçlarının Gelişimi 

4.3.1. İç Borç Stokunun Gelişimi ve Dağılımı 

Kamu net borç stoku, kamunun toplam iç ve dış yükümlülüklerinden kamunun elinde 

bulundurduğu finansal varlıkların düşülmesi sonucunda elde edilen bir göstergedir. Genel 
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yönetim sektörüne KİT’ler eklenerek bulunan kamu borcundan yine bu kapsamdaki ve merkez 

bankasındaki varlıklar düşülerek IMF tanımlaması kapsamında kamu net borç stoku verisine 

ulaşılmaktadır. Ulaşılan kamu net borç stoku göstergesi, kamu borcunun sürdürülebilirliği ve 

riskliliğinde bir araç olarak kullanılmaktadır (Turan, 2013: 172). Borcun sürdürülebilirliği, 

kamu mali yönetiminin etkinlik düzeyini de gösteren bir araçtır.  

Şekil 1. İç Borç Stoku (Milyon TL) 

 

  Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022). 

Şekil 1’de 2016 – 2021 yılları arası kamu iç borç stoku tutarları verilmiştir. İç borç 

stokunun 2017 yılı itibariyle yükselme eğilimine girdiği görülmektedir. 2017 yılında net iç borç 

tutarı 312,23 milyon TL iken 2021 yılında 1.321,19 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 

yılından 2021 yılına borçlanmadaki değişim yaklaşık %25 oranında artış olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Küresel pandeminin etkilerinin Türkiye’de hissedildiği yıl olan 2020 yılı itibariyle 

bu salgına bağlı olarak kamu harcamalarında artış meydana gelmiştir. Covid-19 pandemisinin 

vatandaş üzerinde etkilerini en aza indirmek amacıyla vergi ötelemeleri yapılmıştır. 

Dolayısıyla artan kamu harcamaları ve vergi gelirlerinin ötelenmesi kamu iç borç stokunun 

artışına yol açmıştır.  (Asena v.d., 2021: 5). 

4.3.2. İç Borç Stokunun Vade-Faiz Yapısına Göre Gelişimi 

İç borç portföyünün oluşturduğu risklerden biri olan borcun geri ödenme yani yeniden 

finansman riskidir. Finansman riski borç tutarı ve vadesi ile yakından ilişkilidir. Borcun 

vadesinin kısa olması ve borç ödemesinin yüksek olması yeniden finansman riskini de 

arttırmaktadır. Dolayısıyla finansman riskini azaltmak amacıyla uzun vadeli borçlanma araçları 

tercih edilmelidir (Misztal, 2021:11).  

Şekil 2. İç Borç Stokunun Vade Yapısı (Ay) 

 

       Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022). 
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Şekil 2’de iç borç stokunun vade yapısı ay cinsinden verilmiştir. 2020 yılında 34 aya 

düşen ortalama vade 2022 yılında 53,5 ay seviyesinde gerçekleşmiştir. İç borç stokunda 

bulunan değişken faizli, kısa vadeli, dövize endeksli veya döviz cinsinden borçlanmanın 

payının yüksek olması borç stokunu kur ve faizlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı riski 

hale getirmektedir (Bayraktar, 2010: 474).  

Şekil 3. İç Borç Stokunun Faiz Yapısı (%) 

 

        Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022). 

Şekil 3 yardımıyla, 2020 yılı iç borç stoku içerisinde TL cinsi borçların payı %43,8, sabit 

faizli borçlanma senetlerinin payı ise %70 olarak gerçekleştiği görülebilmektedir. Ayrıca 

enflasyona endeksli senetlerin borç stoku içindeki payı %14 seviyesinde iken değişken faizli 

senetlerin payı %16 olarak gerçekleşmiştir 

4.3.3. İç Borç Servisinin Gelişimi 

Bir ülkedeki iç borç toplamının ilgili dönemdeki iç borç servisine bölünmesiyle elde 

edilen orana iç borç çevirme oranı adı verilmektedir.  

Şekil 4: İç Borç Servisi ve Çevirme Oranı 

 

      Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022).  

2020 yılında Türkiye’de kamunun finansman ihtiyacı küresel pandemi nedeni ile artış 

göstermiştir. Dolayısıyla iç borç çevirme oranları 2019 yılında %132,4 iken 2020 yılının ilk 
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dokuz ayında %188,6 olmuştur (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020: 

43). Şekil 4 incelendiğinde iç borç çevirme oranı 2016 yılından itibaren yükselme eğilimine 

girdiği görülmektedir. Küresel Pandeminin etkileri bu oranda kendini göstererek 2019 yılından 

itibaren yükselişi ile devam etmiştir (Çadırcı, 2022: 218). Söz konusu oran 2021 yılı itibariyle 

düşüşe geçmiştir.   

4.3.4. Dış Borç Stokunun Gelişimi ve Dağılımı 

Ülkelerin dış borç stoklarının, diğer ekonomi politikalarının bir sonucu olarak görülmesi 

ve borç yönetimi çalışmalarının da bu çıkarım doğrultusunda uygulanması gerekmektedir. 

Geçmiş ve o dönemde uygulanan ekonomi politikaları neticesinde borç stokları oluşmaktadır. 

Dolayısıyla dış borç, birikim süreci bir sonuçtur ve bu sonuca neden olan ekonomi 

politikalarının ele alınarak etkin bir dış borç yönetimi uygulaması oluşturulması önem arz 

etmektedir (Sarı, 2004: 104).  

Şekil 5’te Kamu net dış borç stokunun en yüksek seviyesinin 2021 yılında 109.732 

milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Net borç stokunun 2016 yılından itibaren 

istikrarlı bir biçimde artış eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir.  

Şekil 5.Dış Borç Stoku (Milyon Dolar)

 

Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022).  

Son dönemde, kamu dış borçlanmasında artışın gerekçeleri; yaşanan Covid-19 

Pandemisi ve pandemiyle mücadelede kullanılan genişletici para ve maliye politikası 

uygulamaları neticesinde artan kamu harcamalarının finansmanının sağlanması gereği olarak 

ifade etmek mümkündür (Yurdadoğ v.d., 2021: 96).  

4.3.5. Dış Borç Stokunun Vade-Faiz Yapısına Göre Dağılımı 

Gelişmekte olan ülkelerin büyüme ve kalkınma amaçlarının finansmanı için dış 

borçlanmaya başvurduklarında bu borçların vadelerinin genellikle orta ve uzun vade olması 

tercih edilmektedir. Kısa vadeli borçlanmanın, toplam borç stoku içindeki payının yüksek 

olmasının borç servisi kapasitesini azaltıcı etki yaptığı söylenebilmektedir (Kayalıdere, 2018: 

701 ; Özen, 2002: 34). Şekil 6’da kamu dış borç stokunun vade yapısı incelendiğinde kısa 

vadeli borçlanmanın toplam dış borçlanma içindeki oranının %10’u geçmediği görülmektedir. 

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Brüt Net



Teoride ve Uygulamada Kamu Borçlanması ve Kamu Borç Yönetimi: Türkiye Örneği 

56 

Şekil 6. Dış Borç Stokunun Vade Yapısı (%) 

 

       Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022). 

Borç yönetimi kapsamında borç stokunun karşı karşıya kaldığı riskler bulunmaktadır. 

Söz konusu risklerden biri de faiz riskidir. Faiz riski kapsamında borçlanma tercihinde sabit 

faizli borçlanma araçlarının kullanılması önem taşımaktadır. Böylelikle borç geri ödemesi 

sırasında öngörülemeyen faiz oranları ile karşı karşıya kalınmayarak faiz riski en düşük 

seviyeye çekilecektir (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2013: 11).  

Şekil 7. Dış Borç Stokunun Faiz Yapısı (%) 

 

    Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022). 

Şekil 7’de kamu kesimi dış borç stokunun faiz yapısı değişken ve sabit faizli 

sınıflandırılıp oransal olarak karşılaştırma yapılabilir hale getirilmiştir. 2020 yılından sonra 

değişken faizli borçlanma artma eğilimine girmesine karşın, borç yönetiminde faiz riskini 

yönetme konusunda etkin olunduğunu göstermektedir. 2021 yılında sabit faizli borçlanma 

oranı %85,8 iken değişken faizli borçlanma ise %14,2 oranında gerçekleşmiştir. 

4.3.6.Dış Borç Servisinin Gelişimi 

Yüksek borçlanmaya sahip gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek faiz oranı dış borç faiz 

yükünün de artmasına neden olmaktadır. Borç geri ödemesi sırasında ülke içi kaynaklar 

karşılıksız olarak dış kaynaklara aktarılmaktadır. Dolayısıyla dış borç faiz yükü borçlu ülkenin 

toplam reel gelirinin azalmasına neden olmaktadır (Evgin, 1996: 23). Bu durumda 

borçlanmanın daraltıcı etkisini ortaya koymaktadır.  
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Şekil 8. Dış Borç Servisi (Milyon TL) 

 

   Kaynak: (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022). 

Bilindiği üzere yüksek dış borç faiz ödemeleri bütçede ağır bir yük oluşturmaktadır. Borç 

yönetiminde etkinliğin sağlanması açısından borç faiz ödemelerinin en düşük seviyede 

tutularak bütçede oluşabilecek ağır yükleri bertaraf etmesi gerekmektedir. Şekil 8’de görüldüğü 

üzere, son dönemde yaşanan dışsal ve içsel değişkenler dış borç faiz ödemelerinde artışların 

yaşanmasına yol açmıştır. 

 

5. Sonuç 

1990’lı yıllardan sonra önem kazanmaya başlayan borç yönetimi, kamu kesimi için 

önemini korumuş ve devam ettirmiştir. Artan kamu harcamaları ile beraber kamu kesiminin 

borçlanma gereği de artmıştır. Kamu borç portföyünün çeşitli enstrümanlar barındırması ve bu 

çeşitlilikten kaynaklanan risk oluşumu da kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Artan 

borç stoku ile birlikte karşı karşıya kalınan risklerin ve borç servisi ödemelerinin çeşitli makro 

ekonomik sorunlara neden olduğu görülmüştür. 

Avrupa Birliği, Maastricht anlaşmasıyla borç stokunun da GSYH’nın %60’ına kadar 

olan sınırın kamu borçlanmasında makul düzeyde kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Dolayısıyla kamunun borç yükünü azaltmak ve borç yönetiminde etkinliği sağlayabilmek 

amacıyla, kamu kesimi normal gelirlerinin kamu kesimi faiz dışı harcamalarını aşmasının 

sağlanması gerekmektedir. Türkiye kamu borç yönetiminde 2002-2013 dönemlerinde başarılı 

sonuçlar elde etmesine rağmen 2016-2018 döneninde kamu borç stokunda yaşanan artışlarla 

birlikte kamu borçlanma maliyetlerinde yükseliş meydana gelmiştir (Şahin, 2020: 623-625). 

2017 yılı itibariyle kamu borçlanma verilerinde çeşitli bozulmalar gözlemlenmeye 

başlamıştır. Bu bağlamda iç borç çevirme oranı, 2001 yılında %127,5, 2020 yılında %145,3 ve 

2021 yılında %90,1 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı iç borç stoku bir önceki yıla kıyasla %25 

artış göstermiştir. Ayrıca en yüksek iç borç çevirme oranı %145,3 olarak 2020 yılında 

gerçekleşmiştir. 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anapara Faiz



Teoride ve Uygulamada Kamu Borçlanması ve Kamu Borç Yönetimi: Türkiye Örneği 

58 

2008 Krizi sonrası, IMF programının bitmesi ile birlikte, Türkiye’nin ekonomi 

politikaları açısından bir dönüm noktası olmuştur. Küresel çapta yaşanan gelişmeler ile birlikte 

FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın genişletici para politikası izlemeleriyle birlikte 

Türkiye’ye olan doğrudan ve portföy yatırımları artmıştır. Bu dönemde özel sektör dış 

borçluluğun artışı görülmektedir. 2013 yılına gelindiğinde ise FED’in faiz artırımı nedeniyle 

Türkiye’ye olan sermaye akımlarında yavaşlama meydana gelmiştir. Azalan sermaye 

girişlerinin ardından 15 Temmuz 2016’da meydana gelen darbe girişimi ile birlikte sermaye 

akımları daralmaya devam etmiştir. Söz konusu daralma ile girilen 2018 yılında yaşanan Türk 

lirasının değer kaybı ile krizin birikim sonucu oluştuğu söylenebilmektedir (Akkaya, 2021: 42). 

Bu dönemde dış kaynak gerekliliği nedeni ile swap anlaşması uygulamasına başvurulmuştur.  

Dış borç stokunun artışında Türkiye’nin özellikle 2016 yılından sonra yaşamaya 

başladığı siyasi sorunların döviz kurlarında yaşanan artışı beraberinde gelmesi de etkili 

olmuştur. Türkiye’nin toplam dış borç stokunu oluşturanlar incelendiğinde en büyük payın özel 

sektör dış borçları olduğu görülmektedir. 2005 yılından itibaren kamu sektörü dış borçluluğu 

özel sektör borçluluğundan ayrışarak GSYH’daki payının azalış seyrini korumuştur. 2017 yılı 

sonrasında söz konusu oran birbirine yakın seviyelerde gerçekleşmeye başlamıştır yani iç ve 

dış borçlanmanın GSYH’ya oranları eşit seviyelere gelmiştir. Dolayısıyla burada dış 

kaynaklara olan ihtiyacın artışından söz etmek mümkündür. 

Türkiye için 2002 yılından itibaren borç yönetiminde girdiği yeni düzenlemeler ile 2017 

yılına denk borçlanma göstergelerinde çeşitli başarılar elde etmiştir. 15 Temmuz 2016 yılında 

yaşanan darbe girişimi, döviz kurlarında yaşanan ani yükselişler ve 2019 yılına gelindiğinde 

yaşanan Küresel Pandemi gibi küresel ve iç siyasetle yakından ilişkili gelişmelerin ve Rusya-

Ukrayna Savaşı’nın borç yönetimini olumsuz etkilediği görülmektedir. Döviz cinsinden borç 

stokunun yüksek olması döviz yükselişlerinden etkilenmesi, Küresel Pandemi ile kamu 

harcamalarının artışı ile finansman ihtiyacının büyümesi borç stokunu arttırıcı etki yaratmıştır. 

Bu bilgiler ışığında risk yönetimi çerçevesinde başarılı uygulamalar ortaya konmadığı sonucu 

çıkarılabilmektedir.  

Türkiye, kamu kesimi borçluluğunu etkileyen çeşitli yapısal sorunlara sahiptir. 

Uluslararası gelişmelere duyarlılığı, döviz kurunda ani dalgalanmaların yaşanması, çeşitli 

altyapı ve yatırım harcamalarının finansmanı için dış kaynak ihtiyacının kaçınılmaz olması, 

bütçe açığı vermesi söz konusu yapısal sorunlardan bazılarıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin borç 

yönetiminde etkinliği sağlaması için döviz kuru riski en aza indirilip borç stokunu arttırıcı 

etkisinin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Uzun dönemli borçlanma stratejileri belirlenerek 

olağanüstü durumlarda yaşanacak yüksek borç stoku artışının önüne geçilmesi 

hedeflenmelidir. Bankacılık kesiminin elinde bulunan borçlanma senetleri piyasa faiz 

oranlarını yükselteceği gerekçesi ile birincil ve ikincil borçlanma piyasasının gelişmesi 

amaçlanmalıdır.  

Dış kaynaklardan sağlanan finansman ile istihdam ve yatırım artışına katkı sağlayan 

projelere kaynak aktarılmasının gerekliliği ayrıca önem taşımaktadır. Bu çıkarımlar ile birlikte 

2002 yılı itibariyle uygulanan borç yönetim stratejileri yeniden hatırlanarak uygulamasının 



Elif KELEŞ ve Serkan CURA 

59 

güçlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Aksi halde, borçların sürdürülebilirliğinin 

zedelenmesi ve mali açıdan devletin zayıflama olasılığı kaçınılmaz hale gelecektir. Bu durum 

ise, ekonomik istikrarsızlık olarak değerlendirilecektir.     
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1.Giriş 

Afetler tüm dünyada yer ve zaman fark etmeksizin insanların yaşamını olumsuz 

etkileyen olaylardır. Afetlere neden olayların önceden kesin olarak tahmin edilmesi pek 

mümkün olmayıp, etkiledikleri yerlerde önemli hasarlara veya sıkıntılara neden olabilen bir 

veya birden fazla coğrafyayı olumsuz yönde etkileyebilen felaketlerdir (Anbar, 2008). Afet ve 

Acil Durum Başkanlığının (AFAD) tanımlamasına göre insan ve doğa kaynaklı olmak üzere 2 

farklı şekilde afet meydana gelmektedir.  İnsan kaynaklı afetler nükleer, biyolojik, endüstriyel 

vb. kazalar ve göç gibi durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Doğal afetler ise deprem, sel, 

volkan patlamaları, yangın gibi yıkıcı etkisi büyük, insan faktörünün ise kısıtlı etki ettiği 

olaylardır. Nitekim sınıflandırması yapılan 31 çeşit doğal afetin 28’i meteorolojik olaylardır 

(AFAD, 2022). 

Küresel nüfusun sürekli artışı, hızlı sanayileşme ve düzensiz kentleşme özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde altyapı sorunlarını beraberinde getirmiştir. Buna ek 

olarak, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, doğal afetlerin daha sık yaşanmasına ve daha 

yıkıcı olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle yaşanan doğal afetlerin etki çapı, nüfus yoğunluğu 

nedeniyle daha fazla kişiyi etkilemektedir. Kendi yaşamımızdan da gözlemleyeceğimiz üzere 

artık daha dar bir coğrafyada kısa zaman dilimlerinde birbirinden tamamen farklı meteorolojik 

olayları tecrübe etmekteyiz. Nitekim 2021 yılında ülkemizin bir bölümü orman yangınlarıyla 

mücadele ederken aynı günlerde başka bölgeler sel tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Yaşanan olaylar insanların hayatında maddi ve manevi derin izler bırakmıştır.  
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Önleyici faaliyetler ve risk düşürme stratejileriyle doğal afetlerin etkileri nispeten 

azaltılabilse de afet sonrası toparlanma aşaması etkilerin azaltılması için oldukça önemlidir.  

Bu aşamada karşılaşılan maddi kayıpların tazmini için her ne kadar devletin yükümlülükleri 

artsa da serbest piyasa koşullarının geçerli olduğu bir ekonomide bireyler, kurumlar ve devletin 

kendisi bir risk transferi aracı olan sigorta sözleşmeleri ile riskleri yönetmektedirler (Pagano 

vd., 2018). Sigortalanan varlığın değeri ve riskin gerçekleşme olasılığına göre belirlenen bir 

bedel karşılığında riskin el değiştirmesi mümkündür. Bu bedel sigorta primi olarak 

adlandırılmakta ve sigorta şirketlerinin ana gelir kalemini oluşturmaktadır (Karabıyık & Anbar, 

2009). Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin borçluluk oranları yüksek ancak 

sermaye yeterlilikleri düşüktür. Toplanan prim başına ödenen tazminatlar şirketlerin finansal 

durumunu etkilemekte dolayısıyla şirkete özgü değişkenler makroekonomik değişkenlerden 

daha önemli bir rol oynamaktadır (Çelik & Öngel, 2021). Yaşanma olasılığı düşük ancak büyük 

hasar bırakma potansiyeline sahip doğal afetler sigorta şirketleri için de büyük mali riskler 

barındırmaktadır (Karabıyık & Anbar, 2009).  

Son yıllarda farklı nedenlerle artan doğal afetler sigorta şirketlerinin mali ve teknik 

riskleri üzerinde baskı kurucu bir etki oluşturmaktadır. Doğal afetlerin sayısının ve niteliğinin 

artmasıyla birlikte sigorta şirketleri yüklendikleri poliçeler için yüksek tutarlarda ödemeler 

yapmaktadır. Doğal afetlerin sayısının artmasıyla afetlerden etkilenenlerin sayısı ve afetin 

neden olduğu maddi zararın tutarı da artmaktadır. Maddi zararların artmasıyla sigorta 

şirketlerinin giderleri artmakta ve sigorta poliçelerinden elde edilen karlar düşmektedir. Sigorta 

şirketleri üstlendikleri riskler karşısında piyasa değerini korumak isterler. Çünkü söz konusu 

riskler doğal olarak, şirketlerin hisse senedi fiyatını dolayısıyla yatırımcıların kazançlarını da 

doğrudan etkilemektedir. Bu husustan hareketle çalışmada ülkemizde yaşanan doğal afetlerin 

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 sigorta şirketinin hisse senedi getirilerine etkisi olay analizi 

yöntemiyle incelenmektedir. 

 

2.Türkiye’de Dünya’da Doğal Afetler 

Uluslararası Afet Veritabanı (EM-DAT)’a göre 1900-2021 yılları arasında tüm dünyada 

kayıt altına alınan 15 farklı türde toplam 16247 doğal afet yaşanmıştır. Yaşanan doğal afetlerde 

8 milyardan fazla kişi etkilenmiş, yaklaşık 6 Trilyon ABD doları maddi kayıp yaşanmış, ölümle 

sonuçlanan 11491 olayda ise 32 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Yaşanan maddi 

kayıpların yaklaşık 1,2 Trilyon ABD doları ise sigorta kapsamında olduğu tahmin edilmektedir 

(Uluslararası Afet Veritabanı, 2022).   

EM-DAT (2022) verilerine göre 1900-2022 yılları arasında ülkemizde 8 farklı türde 205 

doğal afet yaşanmıştır. İstatistikler incelendiğinde en yoğun yaşanan; hasar, ölüm ve etkilenen 

kişi sayısı bakımından en yıkıcı doğal afet türünün deprem olduğu görülmektedir. Depremden 

sonra en fazla tahribat yaratan doğal afet ise seldir. Doğal afetlerde bugüne kadar 97 binden 

fazla kişi vefat etmiş, yaklaşık 10 milyon kişi ise bu afetlerden etkilenmiştir. Kayıt altına alınan 
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hasarların maddi düzeyi ise 46 milyar ABD dolarının üzerinde olup bu hasarların ise yaklaşık 

%10’undan daha az bir kısmı sigortalanmıştır.  

Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) göre de ülkemizde son 60 yılda en yaygın 

görülen afet türü depremdir. 2000 yılından sonra çıkarılan yasalar ile deprem riskine karşı birey 

bazında mesken güvencesi sunan ve bir teminat havuzu niteliği taşıyan zorunlu deprem 

sigortası yürürlüğe girmiştir (DASK, 2022). Ancak sigortalanmış hasar oranı hala düşük 

seviyededir. Bu durum sigortacılık sektörünün ülkemizde geniş bir gelişim alanına sahip 

olduğunu göstermektedir. 

1900-2020 yılları arasında Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin lokasyonları ve yaşanma 

sıklıkları incelendiğinde ise doğal afetlerin geniş bir coğrafyaya yayıldığı görülmektedir. Nüfus 

yoğunluğunun yüksek olduğu Marmara ve Trakya Bölgeleri olay sıklığı bakımından dikkat 

çekmektedir. Bu durum 1999’da yaşanan İstanbul ve Düzce depremi gibi yıkıcı etkisi yüksek 

doğal afetlerin etki çapının yüksek olduğunu, hayati ve maddi sonuçlarının yüksek risk 

taşıdığını göstermektedir. Orta Anadolu’da yaşanan kuraklık ve Karadeniz’de yaşanan sel ve 

heyelan olaylarının ise tekrarlanma olasılığı vardır (Çerı̇başı, 2018). Nitekim son yıllarda iklim 

değişikliğiyle yaşanan kuraklığın ve ani yağışların daha yıkıcı etki yarattığı 

gözlemlenmektedir.  

 

3.Türkiye’de Dünya’da Doğal Afet Sigortaları 

1980’lerden sonra hâkim olmaya başlayan neo-liberal iktisat politikası devletlerin rolünü 

azaltarak bireylerin “kendinden sorumlu” olmalarını ve rasyonel karar vermelerini gerektiren 

ekonomik ve politik kararları benimsedikleri ifade edilmektedir (Aslan & Özeren, 2018). Bu 

bakış açısı, bireylerin ekonomik karar alma sürecini konu edinen davranışsal iktisat alanını 

geliştirmiştir. Sigorta uygulamaları ise neo-liberal politikaların doğrudan gözlemlenebileceği 

bir sektördür (Ericson vd., 2000). Ülkemizde ise neo-liberal politikaların benimsenmesinin 

doğal afetlerin tazmini sürecine en büyük etkisi zorunlu deprem sigortasının uygulanmasıyla 

başlamıştır. Bu uygulama tarım alanına da genişletilerek bir risk yönetim uygulaması olarak 

sigorta primlerinin devlet eliyle yönetildiği bir havuz uygulaması olan Tarım Sigortaları 

Kanunu uygulanmaya başlanmıştır (TARSİM, 2022).  

Dünyanın en büyük reasürans firmalarından biri olan Swiss Re Institute (2021)’e göre 

1980-2020 arasında tüm dünyada sigorta primleri 100 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. 

Bu artışta diğer sigorta türleri hayat sigortalarından daha net bir yükseliş grafiği izlemektedir. 

Toplam sigorta prim tutarı (reasürans hariç) ise 2020 yılı itibariyle 6 trilyon ABD dolarını 

aşmıştır. 2021 yılında yayınlanan raporda 2021 yılında yaşanan doğal afetlerin bir önceki yıla 

göre %24 artışla 250 milyar ABD doları civarında hasara neden olduğu ifade edilmiştir. Bu 

hasar düzeyi 1970 yılından itibaren karşılaşılan en yüksek rakamlardan biridir. Küresel 

ısınmanın etkileri tüm dünyada daha görünür bir şekilde hızla yayılırken yaşanan doğal afetler 

bu değişimi vurgular niteliktedir. Bu değişimin sonucu olarak artık daha fazla insanın hayatı 

etkilenmekte, maliyetler ise gelişmiş ülkeleri bile zor durumlara düşürmektedir. Örneğin, 2021 

yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas ve New York eyaletlerinde yaşanan olağan dışı 
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hava olayları 45 milyar ABD dolarından fazla bir maliyete; Almanya, Belçika ve bunlara yakın 

ülkelerde yaşanan sel felaketleri ise 40 milyar ABD doları gibi yüksek tutarlı bir hasara neden 

olmuştur. 

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2021 yılında ülkemizde üretilen tüm sigorta 

sözleşmelerinin prim değeri yaklaşık 105 Milyar Türk Lirası olup bu rakamın %16’sını yangın 

ve doğal afet sigortaları oluşturmaktadır (TSB, 2022). Gayri safi yurtiçi hasılanın toplam 

sigorta primlerine oranını ifade eden sigorta yaygınlık oranı ülkelerin ekonomik dayanıklılığı 

konusunda bir gösterge niteliği taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran % 25’in üzerindeyken 

ülkemizde % 1,3 düzeyindedir (Swiss Re Institute, 2021). Bu rakam ülkede yaşanacak olası 

afetlerin ekonomik açıdan yıkıcı etkilerinin oldukça yüksek olabileceğini göstermektedir.  

Ülkemizde yapılan doğal afet sigortalarının risk primlerinin üçte ikisinden fazlasını 

yangın sigortaları oluşturmaktadır. Bu rakamın yüksek olmasının temel nedeninin kurumsal 

poliçelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Öte yandan deprem sigortaları toplam prim 

ödemelerinin %30’unu oluşturmaktadır. İhtiyari deprem sigortalarının zorunlu deprem 

sigortasından %50 daha fazla bir oranda teminat altına alınması zorunlu deprem sigortası 

primlerinin görece daha düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (TSB, 2022).  

Davranışsal iktisat teorisinde afet sonrasında ortaya çıkan sosyal ve ekonomik etkilerin 

tazmininde devletlerin üzerinde oluşan toplumsal baskının bireylerin veya kurumların sigorta 

yaptırma kararları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır (Altun, 2018). 

Bu nedenle, özel sektör tarafından yönetilmesinde zorluk çekilen bazı afet sigortaları devletler 

tarafından yasa gücüyle zorunluluk kapsamına alınmaktadır. Bu uygulamalarda primler afet 

durumunda kullanılmak üzere bireylerden tahsil edilerek bir havuzda toplanmakta ve afet 

durumunda kullanılmaktadır. Ülkemizde bu tanıma uyan uygulamalara Afet Sigortaları 

Kanunu ve Tarım Sigortaları Kanunu örnek olarak verilebilir. 

DASK tarafından yayınlanan verilere göre ülkemizde 2022 itibariyle yürürlükte olan 

zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 10,5 Milyon, sigortalılık oranı ise %59,80 

seviyesindedir. 2000 yılından bu yana 996 deprem için 94562 hasar kapsamında 1,15 Milyar 

Türk Lirası sigorta tazminatı ödemesi yapılmıştır (DASK, 2022). Yani ülkemizde, yaklaşık 

olarak her üç evden bir tanesi yasal zorunluluğa rağmen deprem sigortası yaptırmamıştır. Bu 

durum, doğal afetlerin maddi kayıp risklerini hane halkı aleyhine artırmakta olup sigorta 

sektörü için de yüksek bir pazar boşluğu bulundurmaktadır.   

 

4.Literatür Taraması 

Ulusal literatürdeki çalışmalarda olay analizi yöntemi kullanılarak farklı alanlarda 

yaşanan olayların finansal piyasalara etkisinin incelendiği ifade edilmektedir (Aydın, 2022). 

Acar & Temiz, (2018); Altemur, (2021); Atukalp, (2021); Aydın, (2022); Çömlekçı̇ & Şahı̇n, 

(2019); Düzakın vd., (2022); Erdem, (2019); Eren, (2021); Kaya vd., (2017); Özhan & Kandır, 

(2021); Tursun & Şahı̇n, (2020); Ulusoy & Kendı̇rlı̇, (2019); Vural & Yurt, (2021) 

çalışmalarında olduğu üzere farklı uygulama alanlarında birçok çalışmanın olay analizi 
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yöntemi kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Çalışmanın konusu olan doğal afetlerin sigorta 

şirketlerinin hisse senedi getirilerine etkisini olay analizi yöntemiyle inceleyen bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Heyelan, sel, kasırga gibi diğer doğal afetler ile ilgili yapılmış çalışma sayısı 

oldukça az olduğundan analiz yöntemi ayrımı yapmadan konuyla ilgili literatürde yapılmış 

çalışmalara yer verilmektedir. Deprem afeti ile ilgili literatürde çok sayıda çalışmanın olduğu 

görülmektedir. Çalışmada olay analizi yöntemi kullanıldığı için deprem afeti ile ilgili sadece 

olay analizi yönteminin kullanıldığı çalışmalara verilmiştir.    

Pagnottoni vd., (2022) dünya çapındaki iklim değişikliğinin ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan doğal afetlerin uluslararası borsalar üzerindeki etkilerini olay analizi yöntemiyle 

incelemiştir. 8 Şubat 2001-31 Aralık 2019 döneminde 104 ülkede meydana gelen çeşitli 

afetlerin 27 küresel borsa endeksi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, meydana olayın 

türüne ve yerine bağlı olarak, doğal afet şoklarına karşı borsaların heterojen tepkiler verdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Afet türü olarak iklimsel ve biyolojik olayların, lokasyon olarak 

Avrupa’da yaşanan afetlerin, uluslararası finans piyasalarını daha derinden etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ülke borsaları incelendiğinde ise en yüksek volatilitenin BIST100’de en düşük 

volatilitenin ise MOEX’te (Moskova Borsası) yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Hamurcu, (2022) depremin sigorta şirketlerinin hisse senedi fiyatına etkisini 

araştırmıştır. Çalışmada İzmir’de 2020 yılında meydana gelen depremin hisse senedi getirisine 

etkisi incelenmiştir.  Borsa İstanbul’da işlem gören 6 sigorta şirketinin on beş, otuz, kırk beş, 

altmış ve yetmiş beş günlük hisse senedi fiyat verileri olay analizi yönteminde kullanılmıştır. 

Hisse senetlerinin kümülatif getirileri ile t testi yapılarak anlamlı farklılık olup olmadığı analiz 

edilmiştir. Depremin sigorta şirketlerinin hisse senetlerinin on beş, otuz, kırk beş ve altmış 

günlük getirilerini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Hisse senetlerinin getirilerinin 

negatif olmasında yatırımcı davranışlarının etkisinin olabileceği ifade edilmiştir. 

Bourdeau-Brien & Kryzanowski, (2017) büyük doğal afetlerin yerel ABD şirketlerinin 

hisse senedi getirileri ve oynaklıkları üzerindeki etkisini incelemiştir. 1990-2014 yılları 

arasında ABD’nin 11 farklı eyaletinde yaşanan 170 doğal afet ve 463 firma incelenmiştir. Bu 

kapsamda 2146 adet afet-firma eşleştirmesi yapılmıştır. Literatürdeki ulusal düzeyde afetlerin 

etkisini inceleyen birçok çalışmanın aksine bir günden yarım yıla kadar değişen bir periyotta 

afetlerin doğrudan gerçekleştiği yerlerde faaliyet gösteren firmalara odaklanılmıştır. Çalışma 

otoregresif hareketli ortalama (ARMAX) ve otoregresif değişken varyans ortalama (GARCH) 

yöntemleri kullanılarak olay analizi çerçevesiyle yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 

afetlerin, firmaların hisse senedi getirilerine etkisi afet bölgelerinde yerleşik firmalarla sınırlı 

kalmış ve nispeten uzun bir süreye (2-3 ay) yayılmıştır. Ayrıca kasırga, sel kış fırtınaları ve 

aşırı hava sıcakları hisse senetlerinin getirilerine diğer afetlere oranla yaklaşık iki kat daha fazla 

etki ettiği tespit edilmiştir. 

Nguyen & Chaiechi, (2021) Hong Kong Borsası özelinde yaptıkları çalışmada doğal 

afetlerin borsa getirisi ve oynaklığına üzerindeki etkilerini, afet sonrası birinci günden ikinci 

aya kadar çeşitli olay pencerelerinde araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre doğal afetlerin 

Hong Kong Borsasında getirileri etkilediği ve artan büyüklükte oynaklığa neden olduğu 
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sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte olumsuz etkilerin olaydan sonraki 12 gün boyunca 

sürdüğü, piyasayı en çok etkileyen afetin ise daha çok hava olaylarından kaynaklandığı 

belirtilmiştir.  

 Liu vd., (2021) 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan önceki 40 yılda 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan kötü şöhretli Hugo, Katrina ve Sandy gibi büyük 

kasırgaların enerji şirketlerinin hisse senedi getirilerine etkisini olay analizi yöntemiyle 

incelemişlerdir. Olay analizinden elde edilen sonuçlara göre, etkilerin büyük olmadığı ancak 

sıfırdan önemli ölçüde farklı oldukları belirtilmektedir. Yapılan detaylı regresyon analizi ise 

etkilerin karbon izi yoğunluğuna bağlı olarak enerji şirketleri arasında farklılık gösterdiğini, 

yani daha temiz yakıt üretimine sahip firmaların, kömür kullanan enerji şirketlerine göre pozitif 

kümülatif getiri elde ettiklerini belirtmektedir. Yenilenebilir enerji şirketlerinde ise daha 

yüksek getirilerin sağlandığı ve diğer hisse senetlerine göre daha kalıcı bir eğilim gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Fernandez-Perez vd., (2021) tarafından Covid-19 Pandemisi özelinde yapılan bir 

çalışmada kriz anında ulusal kültürün yatırımcıların, firma yöneticilerinin ve diğer finansal 

piyasa katılımcılarının krize tepki verme şeklini etkilediği belirtilmiştir. Çalışma kapsamında 

John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan 63 ülkeye ait 

Pandemi verileri, olay analizi yöntemiyle aynı ülkelerin borsa endeksi getirileri ve bireysellik 

kültürü değişkenleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Bireyselliğin düşük, belirsizlikten 

kaçınma eğiliminin ise yüksek olduğu ülkelerde ilk COVID-19 vaka duyurusundan sonraki ilk 

üç hafta boyunca hisse senedi piyasalarında daha büyük düşüşler yaşandığı ve daha büyük 

oynaklıklarla karşılaşıldığı gözlemlenmiştir. Nitekim Pandeminin ilk haftası içerisinde 

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bazı borsalar %20'den fazla düşüş ile Pandemiden yüksek 

düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir.  

Yılmaz, (2013) Türkiye’nin jeolojik yapısından dolayı birçok depremin meydana 

geldiğini ifade etmektedir. Çalışmada Türkiye’de meydana gelen depremlerin Borsa 

İstanbul’da farklı sektörlerde işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin değerine etkisini etkin 

piyasalar hipotezi uyarınca araştırmıştır. 1997, 1999 ve 2011 yıllarında Türkiye’de meydana 

gelen depremlerin Borsa İstanbul’da işlem gören sigorta, taş ve toprak, gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları, bankacılık ve sigortacılık sektöründeki şirketlerin değerine etkisi olay analizi 

yöntemiyle incelenmiştir. Analiz sonucunda şirketlerin hisse senetlerinin getirilerinin sektör ve 

depremin boyutuna göre farklı boyutlarda etkilendikleri tespit edilmiştir. 

 

5.Veri Seti ve Metodoloji 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin menkul kıymet borsalarında 

işlem gören sigortacılık sektöründeki firmaların hisse senetlerinin fiyatları üzerindeki etkisini 

incelemektir. Diğer koşulların sabit olduğu varsayımı altında, doğal afetlerin gerçekleştiği 

tarihin öncesinde ve sonrasında Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören, Sigortacılık Endeksi’ni 

oluşturan hisse senetlerinin olaylara gösterdikleri tepki “olay analizi” yöntemiyle 
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değerlendirilmektedir. Doğal afetlerin yaşanma tarihleri Brüksel, Belçika'da bulunan 

Université Catholique de Louvain Halk Sağlığı Okulunda yer alan Afetlerin Epidemiyolojisi 

Araştırma Merkezi (CRED) tarafından oluşturulan EM-DAT veri tabanı kullanılarak elde 

edilmiştir. Tablo 1’de çalışma kapsamında 2000-2020 döneminde incelenen doğal afetler 

kronolojik sırayla verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma Kapsamında İncelenen Doğal Afetler 

Tarih 
Afet 

Türü 
Yer 

Deprem 

Şiddeti 

(Richter) 

Toplam 

Ölüm 

(Kişi) 

Toplam 

Etkilenen 

(Kişi) 

17.12.2001 

Aşırı 

Soğuk 

Hava 

Üsküdar, Bayrampaşa 

(İstanbul), Kırklareli, 

Çanakkale 

 29  

3.02.2002 Deprem Bolvadin (Afyon) 7 42 252.327 

1.05.2003 Deprem 

Bingöl, Çeltiksuyu, Sancak, 

Gökdere, Gözeler (Merkez, 

Bingöl) 

6 177 290.520 

8.03.2010 Deprem 

Başyurt Köyü (Karakocan, 

Elâzığ), Demirci, 

Kovancılar, Okçular 

Kovancılar (Elazığ) 

6 51 3.600 

23.10.2011 Deprem Van, Bitlis, Hakkâri 7 604 32.938 

9.11.2011 Deprem Van 6 40 105 

8.07.2018 Heyelan Sarılar Köyü (Tekirdağ)  24 100 

24.01.2020 Deprem 
Sivrice (Elazığ); Malatya 

İlçeleri 
7 41 70.607 

30.10.2020 Deprem 
Bornova, Bayraklı ve 

Karşıyaka (İzmir) 
7 115 6.034 

Kaynak: Uluslararası Afet Veritabanı (EM-DAT, 2022). 

Tablo 1’den görüleceği üzere 2000 yılından itibaren Türkiye'de yaşanan 20 ve üzeri 

ölümlü, en fazla 1 gün süren doğa kaynaklı 9 doğal afet olay analizinde değerlendirmeye esas 

alınmıştır. Bu olaylar kapsamında 1094 kişi vefat etmiş, toplam 656 binden fazla kişi 

olaylardan olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan 9 afetten yedi tanesi deprem, biri heyelan, bir diğeri 

ise aşırı soğuk hava olayıdır. Mekânsal dağılıma bakıldığında ise afetlerin yarısından fazlası 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştiği görülmektedir. Bu bölgedeki nüfus yoğunluğunun 

diğer afet bölgelerine kıyasla görece düşük olmasına rağmen ölüm oranlarının yüksek olduğu 

tespit edilmiştir.  

Doğal afetlerin hisse senedi getirisi üzerindeki etkileri olayın yaşandığı günden on iş 

günü önce ve on iş günü sonraki kapanış değerlerinin ayrı ayrı ve kümülatif aritmetik 

ortalamaları alınarak hisse senetlerinin getirileri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan getirilerdeki 

değişimin yönüne göre olayın yatırımcılar üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Olay analizi yöntemi, 
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bir olay yaşandığında menkul kıymet fiyatının ne ölçüde anormal hale geldiğini 

değerlendirmek için kullanılmaktadır. Olay analizi literatüründeki ilk çalışmalardan biri 

1921'den 1931'e kadar hisse senedi bölünmelerinin nominal fiyat değişikliklerine etkisini 

inceleyen Dolley, (1933) tarafından yayınlanmıştır. MacKinlay, (1997) ise verdiği örnekler ile 

olay analizinin şirketlerin finansal kararlarının fiyat etkilerini incelemede kullanılan en etkili 

yöntemlerden biri olduğunu belirtmektedir. 

Olay analizi yönteminde olay günü “t=0”, işlem gören hisse “i” ise hissenin “t” 

zamanındaki getirisi 𝑅𝑖𝑡 =  𝐾𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡   denklemiyle elde edilmektedir. Denklemde 𝑒𝑖𝑡 

beklenmeyen getiriyi ifade ettiği için denklem yeniden düzenlendiğinde 𝑒𝑖𝑡 =  𝐾𝑖𝑡 − 𝑅𝑖𝑡  ile 

anormal getiri formülasyonu elde edilir (Ulusoy, Gök & Dayı, 2018). Anormal getiri (AR), bir 

yatırım veya portföyün belirli bir süre boyunca yarattığı olağandışı büyük kâr veya zararları 

olarak tanımlanmaktadır. Yatırımın anormal getirisi genel piyasa getirisi veya benzer herhangi 

bir yatırım aracıyla kıyaslanabilmektedir. Böylece yatırımcıların katlandıkları risk karşılığında 

yeterli getiri sağlayıp sağlanmadıkları belirlenebilmektedir. Anormal bir getiri, pozitif veya 

negatif bir değer alabilmektedir. Rakam, gerçek getirilerin tahmin edilen getiriden ne kadar 

farklı olduğunu göstermekte ve aşağıdaki denklem ile formüle edilmektedir (MacKinlay, 

1997);  

𝑨𝑹 =  
𝟏

𝑵 
 ∑ 𝒆𝒊𝒕

𝑵

𝟏

 

Kümülatif anormal getiri (CAR) ise tüm anormal getirilerin toplamını ifade eder ve 

ilgilenilen olay için genel çıkarımlar yapmak amacıyla kullanılır. Bu nedenle, bu olay analizi 

için olay öncesi ve olay sonrası belirlenen zamanların kümülatif getiri ortalaması aşağıdaki 

formül ile hesaplanmaktadır (MacKinlay, 1997; Ulusoy, Gök & Dayı, 2018);  

𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) =  
𝟏

𝑵
 ∑ 𝑨𝑹𝒕

𝒕𝟐

𝒕=𝒕𝟏

 

Çalışmanın ana kütlesini Borsa İstanbul Sigorta Endeksi’nde (XSGRT) işlem gören, 

Tablo 2’de yer alan 6 firma oluşturmaktadır. AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) 

hisselerinin 07.11.2014 tarihinde halka arz edildiğinden sadece 3 olayda analizine dâhil 

olabileceğinden analiz dışında tutulmuştur. BIST XSGRT endeksinde geriye kalan beş 

firmanın verileri kullanılarak olay analizi yapılmıştır. 

Tablo 2. BISTS XSGRT Endeksi Hisse Senetleri 

No Borsa Kodu Şirket Ünvanı 

1 AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

2 AKGRT Aksigorta A.Ş. 

3 ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 

4 ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 
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5 RAYSG Ray Sigorta A.Ş. 

6 TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. 

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP, 2022) 

 

6.Araştırma Bulguları 

Hisse senetlerinin Tablo 1’de belirtilen olay günü, öncesi ve sonrası için belirlenen 

zaman dilimlerinde Yahoo Finance (Yahoo Finance, 2022) veri tabanından elde edilen gün 

sonu kapanış verileri Microsoft Excel programı kullanılarak analiz edilmiştir (Yahoo Finance, 

2022). Her hisse senedi için olay öncesi ve sonrası on günlük veriler kullanılarak ortalama 

kümülatif getiriler hesaplanmıştır. Hisse senetlerinin olay öncesi ve sonrası getirileri 

karşılaştırılarak doğal afetlerden etkilenip etkilenmedikleri değerlendirilmiştir. 

Aksigorta A.Ş.’nin (AKGRT) 2000-2020 yılları arasında incelenen doğal afetlerin 

öncesi ve sonrası hisse senedi getiri performansı Tablo 3 ve Şekil 1’de verilmektedir. 

Tablo 3. AKGRT Hisse Senedinin Günlük Ortalama Getirileri 

Aksigorta A.Ş. 

Önceki Günler -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

Ortalama Getiri(%) -,2 ,8 2,4 0 -,1 1,5 -1,5 0 -,2 ,7 

Sonraki Günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ortalama Getiri(%) -,1 ,6 -,8 ,8 ,4 ,4 0 -,1 ,2 1,3 

Tablo 3 ve Şekil 1 incelendiğinde doğal afetlerden on gün öncesi ve on gün sonrası için 

yapılan karşılaştırmada AKGRT hisse senedinin getirilerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı 

gözlemlenmiştir. Şirketin hisse senedi getirileri olay öncesi dört günde negatifken, olay 

sonrasında ise üç günde negatif değer almaktadır. Buna karşın olay öncesi günler için kümülatif 

getiri %3,4 iken, olay sonrası günlerde % 2,7 olarak gerçekleşmiştir. Olay öncesi ve sonrası 

kümülatif getiriler karşılaştırıldığında doğal afetlerin AKGRT hisse senedinin getirisini negatif 

yönde etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. AKGRT Hisse Senedinin Olay Öncesi ve Sonrası Getirileri 
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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin (ANHYT) 2000-2020 yılları arasında incelenen 

doğal afetlerin öncesi ve sonrası hisse senedi getiri performansı Tablo 4 ve Şekil 2’te 

verilmektedir.  

Tablo 4. ANHYT Hisse Senedinin Günlük Ortalama Getirileri 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  
    

Önceki Günler -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

Ortalama Getiri(%) ,5 ,1 2,0 1,5 ,1 ,8 -,7 -,8 ,5 ,5 

Sonraki Günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ortalama Getiri(%) -,6 -,9 -,7 -,2 ,5 ,2 -,2 1,0 -,4 ,0 

Tablo 4 ve Şekil 2 incelendiğinde doğal afetlerden on gün önce ve on gün sonrası 

karşılaştırıldığında ANHYT hisse senedinin olay sonrası gözlemlenen getiri trendinin ilk 4 gün 

için negatif olması dikkat çekmektedir. Sonraki günler için getirilerin pozitife dönmesi hisse 

senedinin ilk işlem günlerinde doğal afetlerden daha fazla etkilenmiş olabileceğini 

düşündürmektedir. Nitekim olay öncesi on günde kümülatif getiri %4,5 iken olay sonrası on 

günde kümülatif getiri -%1,4 olarak hesaplanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. ANHYT Hisse Senedinin Olay Öncesi ve Sonrası Getirileri 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinin (ANSGR) 2001-2020 yılları arasında 

incelenen doğal afetlerin öncesi ve sonrası hisse senedi getiri performansı Tablo 5 ve Şekil 3’te 

verilmektedir.  

Tablo 5.  ANSGR Hisse Senedinin Günlük Ortalama Getirileri 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 
 

Önceki Günler -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

Ortalama Getiri(%) -,4 ,1 1,4 ,3 ,4 1,2 -,4 -,4 0 ,6 

Sonraki Günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ortalama Getiri(%) -1 -,1 -1,3 0 0 ,1 ,4 -,2 -,3 -,1 
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Tablo 5 ve Şekil 3 incelendiğinde doğal afetlerden on gün önce ve on gün sonrası 

karşılaştırıldığında ANSGR hisse senedinin olay sonrası gözlemlenen getiri trendinin 

olaylardan ciddi bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Nitekim on günlük kümülatif getiri 

olay öncesi %2,9 iken olay sonrası -%2,5 olarak gerçekleşmiştir. Olayın etkisinin olay anından 

itibaren beş gün boyunca devam etmesi hisse senedinin doğal afetlerden etkilenmiş 

olabileceğini düşündürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. ANSGR Olay Öncesi ve Sonrası Getirileri 

Ray Sigorta A.Ş’nin (RAYSG) 2001-2020 yılları arasında incelenen doğal afetlerin 

öncesi ve sonrası hisse senedi getiri performansı Tablo 6 ve Şekil 4’de verilmektedir.  

Tablo 6. RAYSG Hisse Senedinin Günlük Ortalama Getirileri 

Ray Sigorta A.Ş. 

Önceki Günler -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

Ortalama Getiri(%) 2,6 0,0 4,1 1,1 2,1 2,7 1 -,9 2,9 -,4 

Sonraki Günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ortalama Getiri(%) -1,2 ,1 2,4 -,7 ,1 -1,3 ,2 2,6 ,5 -1 

Tablo 6 ve Şekil 4 incelendiğinde RAYSG hisse senedinin getirilerinin birkaç gün 

negatif olduğu, diğer günlerde ise pozitif olduğu görülmektedir. Nitekim olay öncesi kümülatif 

getiri düzeyi %15 üzerindeyken olay sonrasında ciddi bir düşüş yaşanarak %1,7 seviyelerine 

gerilediği görülmektedir. RAYSG hisse senedinin doğal afetlere karşı, diğer hisse 

senetlerinden daha fazla tepki verdiği düşünülmektedir. 
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Şekil 4. RAYSG Hisse Senedinin Olay Öncesi ve Sonrası Getirileri 

Türkiye Sigorta A.Ş’nin (TURGS) 2001-2020 yılları arasında incelenen doğal afetlerin 

öncesi ve sonrası hisse senedi getiri performansı Tablo 7 ve Şekil 5’de verilmektedir. 

Tablo 7. TURGS Hisse Senedinin Günlük Ortalama Getirileri 

Türkiye Sigorta A.Ş. 

Önceki Günler -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

Ortalama Getiri(%) ,4 -1 2,1 1,5 1,6 -,9 ,5 -1,1 ,7 ,8 

Sonraki Günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ortalama Getiri(%) -,7 -,6 -1,1 -1,6 1,1 -,8 ,9 -1 ,4 1,2 

Tablo 7 ve Şekil 5 incelendiğinde TURSG hisse senedinin ANHYT ile benzerlik taşıyan 

bir getiri trendi sergilediği gözlemlenmektedir. Olay öncesi genel olarak pozitif olan getiri 

düzeyi olay sonrasında ilk dört günde sürekli negatiftir. Daha sonrasında oluşan muhtemel 

tepki alımları sonrasında hissenin tekrar negatif görünüm çizdiği görülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. TURSG Hisse Senedinin Olay Öncesi ve Sonrası Getirileri 

 

6.Sonuç 

Sigorta şirketlerinin ana gelir kalemlerini sigorta primleri, ana gider kalemlerini ise 

tazminatlar oluşturmaktadır. Risk barındıran her olayın sigorta şirketlerinin kar ve zarar 

kompozisyonuna etki etmesi beklenmektedir. Sigorta şirketleri her ne kadar risklerini reasürans 

yöntemiyle devretmeye çalışsalar da olağanüstü zamanlarda yatırımcı nezdinde algılanan risk 
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düzeyi bu durumdan olumlu-olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ne 

zaman gerçekleşeceği belli olmayan, gerçekleştiğinde ise toplu bir tazminat ödeme potansiyeli 

taşıyan doğal afetlerin hisse senedi piyasasında işlem gören sigorta şirketlerinin getirilerine 

etkisi incelenmiştir.  

Yapılan gözlemlerde sigorta şirketlerinin hisse senedi performanslarının doğal 

afetlerden olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu etki olaydan sonraki ilk 5 gün için daha 

büyüktür. Devam eden günlerde ise hisse senetlerinin toparlanma eğilimi gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Olay öncesi on günlük kümülatif ortalama getiri %4,7 iken olay sonrası 

on gün için %0,68’dir. Aynı şekilde olay öncesi ilk beş gün için kümülatif ortalama getiri 

%2,73 iken olay sonrası ilk beş gün için %-0,38’dir. Bu açıdan bakıldığında sigortacılık 

sektöründe hisse senedi getirilerinin kısa vadede doğal afetlerden olumsuz etkilendiği 

söylenebilir. Ancak, insan doğası gereği risk gerçekleştikten sonra tedbir alma eğilimi 

göstermektedir. Bu nedenle, doğal afetler sonrası orta-uzun vadede gerek bireysel risk algısının 

artması gerekse de toplumsal bilinçlendirme faaliyetleri sonucunda sigorta yoğunluğunda artış 

gözlemlenebileceği düşünülmektedir. Bu durumun da sigorta şirketlerinin karlılığına olumlu 

yansıması beklenmektedir. Bu durumun ileriki araştırmalar için irdelenmesi gereken bir konu 

olduğu düşünülmektedir. 

Her olay analizinde olduğu gibi çalışmanın da daha fazla veriyle tekrarlanması 

sonuçların geçerliliği için faydalı olacağı düşünülmektedir. Uluslararası Afet Veri Tabanında 

sigortalama oranı yüksek gelişmiş ülkeler için benzer bir çalışmanın yapılmasının literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, afet türü, hasar düzeyi, ölüm sayısı gibi farklı 

değişkenler aracılığıyla benzer çalışmaların yürütülebilmesi de mümkündür. Çalışmanın firma 

bazında olay analizi yerine endeks getirisi üzerinden (BIST Sigorta Endeksi) yapılması 

önerilmektedir.   
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FÜRUZAN’IN “KIRK YEDİ’LİLER” ROMANINDA 

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİNDEN İZLER 
 

Fatin Şevki BULUT1 

 

 

1.Giriş 

Roman, yazıldığı dönemin toplumsal, siyasal, kültürel, ideolojik ve iktisadi olaylarından 

bağımsız bir metin değildir. Bu bağlamda sosyal bilimler ve roman arasında sıkı bir ilişki 

mevcuttur. Fransız Devrimi’ni Charles Dickens ile, 1929 Büyük Buhranını John Steinbeck ile 

okumak, COVID 19 pandemisinin sosyal izlerini José Saramago ve Albert Camus’un 

romanlarında bulmak sosyal bilimciler için alışılmadık ancak yararlı bir düşün faaliyetidir. 

Keza Türkiye’nin sosyal, kültürel ve iktisadi dönüşümüne dair birçok ize Ahmet Hamdi 

Tanpınar, Kemal Tahir, Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysal, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Orhan 

Pamuk gibi yazarların eserlerinde rastlamak mümkündür.  

İktisadı edebiyat ve roman ile düşünmek, meslekten iktisatçılara yabancı bir girişim olsa 

da toplum ve iktisadı beraber düşünmeyi amaç edinmiş iktisatçılar için kanımızca oldukça 

önemli bir girişimdir. Thomas Piketty, ünlü eseri 21. Yüzyılda Kapital’de (2014) Honoré de 

Balzac ve Jane Austen gibi önemli roman yazarlarına atıf yapmıştır. Ülkemizde edebiyat ve 

iktisadı beraber düşünen çalışmalar sınırlıdır. Akdere ve Aydın’ın derleme eseri Edebiyattaki 

İktisat (2014) ve Özel’in Roman Diliyle İktisat (2020) eseri bu alana dair önemli katkılardır.  

Bu çalışmada, Füruzan tarafından yazılmış 12 Mart dönemini anlatan bir roman olan 

Kırk Yedi’liler eseri içerisinde iktisadi düşünceler tarihine dair izler, romanının tematik içeriği, 

olay örgüsü ve diyalogları göz önüne alınarak araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle romanın 

yazıldığı toplumsal ve politik ortama dair bir anlatı sunulmuş, ardından İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi ve Sosyoloji bölümü öğrencilerinin 12 Mart öncesi ve sonrasında 

yaşadıklarının anlatıldığı romanda iktisadi düşünceler tarihine dokunan diyaloglar 

incelenmiştir. Roman içerisinde iktisadi düşünceler tarihine dair tespit edilen temalar emek 

değer teorisi; tarihsel materyalizm, hayali meta olarak para ve yabancılaşma; yoksulluk ve gelir 

dağılımı; azgelişmiş ülkelerde burjuvazinin doğuşu ve iktisadın toplumdan kopukluğunun 

 
1 Arş. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, fatinsevkibulut@gmail.com, Orcid: 0000-0002-9787-2387 



Füruzan’ın “Kırk Yedi’liler” Romanında İktisadi Düşünceler Tarihinden İzler 

80 

eleştirisidir. Roman içerisindeki diyaloglarda izlerine rastladığımız temalar, temalara değinen 

iktisat düşünürlerinin fikirleriyle ilişki kurularak anlatılmıştır. 

 

2. Kırk Yedi’lilerin Yazıldığı Toplumsal ve Siyasal Ortama Kısa Bir Bakış 

Kırk Yedi’liler, 1947 yılında doğmuş kuşağın 12 Mart öncesi fikirlerinden ve bu 

fikirlerin yol açtığı eylemliliğin 12 Mart ertesinde işkence ile bastırılmasından doğan sosyo-

politik izleri anlatan bir romandır (Günay-Erkol, 2020: 807). İlk basım tarihi olan 1974 yılının 

şartlarına paralel olarak, romanda askeri müdahalenin toplum ve öğrenci hareketi üzerindeki 

izlerini görmek mümkündür. Bu noktada Türkiye’nin hangi şartlarda 12 Mart’a sürüklendiğini 

ve 12 Mart’ın toplumsal sonuçlarını yansıtan bir kısa giriş yapmak kanımızca faydalı olacaktır. 

12 Mart, darbeyi gerçekleştiren zihinlerin “makbul olmayan” olarak nitelediği gençlik 

ve öğrenci hareketinin üzerine dönemin başbakanı Nihat Erim’in sözleriyle “balyoz gibi” 

inmiştir (Lüküslü, 2013: 229). “Balyoz”dan kastı irdelediğimizde karşımıza 12 Mart 

döneminde gençlere yapılan işkence yöntemleri çıkmaktadır. Maruz kalınan işkence 68 kuşağı 

üzerinde derin izler bırakmıştır (Lüküslü, 2014: 282). 12 Mart rejiminin zihinsel altyapısını 

Genelkurmay Başkanlığı ve Başbakanlık metinlerinden inceleyen Lüküslü (2014: 272), şu 

cümleleri kurmaktadır: 

“12 Mart rejiminin bu resmi metinleri analiz edildiğinde üç birbiriyle bağlantılı temanın 

öne çıktığı gözlenmektedir. Bu temalardan ilki ve resmi söylemin ana merkezinde duran “şer 

odakları” temasıdır. Bu şer odaklarının farklı kitleleri kandırmakta olduğu belirtilirken 

“kandırılan kitleler” (özellikle gençlik, işçiler ve köylüler) teması söylemin egemen bir ikinci 

temasını oluşturmaktadır. Ve de 12 Mart rejimi kendisini bu iki tema üzerinden 

meşrulaştırmaktadır. Şer odakları kandırdıkları kitleler aracılığıyla ülkeyi tehdit etmektedir, 

ülke tehlikede iken 12 Mart rejimi tarafından kurtarılmıştır. 12 Mart rejiminin kurtarıcı rolü 

resmî belgelerde öne çıkan bir üçüncü temadır.” 

1968, bütün dünyada kapitalizme karşı yaygın kitlesel tepkinin dışa vurumunun yılı 

olmuştur. Bu ortak noktadan hareketle, her bir ülke, kendi öznel gerçekliğine hitap eden 

sorunlara karşı özellikle gençlerin tepkisiyle karşılaşmıştır. Örnek olarak Fransa’da 

Naterre’deki kültürel tepkiler, İngiltere’de Vietnam Savaşı, Amerika’da Martin Luther King’in 

öldürülmesine tepki 1968 hareketinin başlamasının merkezinde yer almıştır (Atılgan, 2021: 

316). Dünyadaki toplumsal hareketlilik, Türkiye’de yansımasını üniversite gençliği içinde 

bulmuştur. Üçüncü dünya ülkelerinde (ve Türkiye’de) gençlik hareketlerinin yapısı ve 

talepleri, belirli ortak noktalara karşın, gelişmiş ülkelerden farklı biçimde oluşmuştur (Lüküslü, 

2013: 213). “68 Kuşağı” olarak nitelenen ve içerisinden radikal grupları da çıkaran gençlik 

(Lüküslü, 2014: 269), fikirlerini tüm topluma yayarak Türkiye’yi kendi düşüncelerine göre 

yeni bir düzene kavuşturmak istemiştir. Öğrenci hareketinin öncülük ettiği sol düşünce Türkiye 

toplumu üzerinde derin etki doğurmuş ve 68’i bir yıl olmaktan ziyade bir “süreç” haline 

getirmiştir (Atılgan, 2021: 319). Bu süreç, 1965 ile 1972 yılları arasını kapsamaktadır, ki 

Füruzan’ın Kırk Yedi’liler romanının ana hikayesi bu yıllar arasında geçmektedir. Türkiye’de 
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60’ların hareketliliği, 12 Mart darbesinin kurduğu rejimle, devlet eliyle sonlandırılmıştır. 

(Lüküslü, 2014: 269) 

1965-1972 yılları arasında Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlığı oldukça düşüktü. 

1964-65 eğitim öğretim yılında nüfusun binde 36’sı kadar yükseköğretim öğrencisi vardı 

(Atılgan, 2021: 320). 1968 yılında üniversiteye gidiş yaşındaki nüfusun yalnızca yüzde 6,5’i 

üniversite eğitimi görmekteydi (Lüküslü, 2013: 216) Bu durum, neden toplum nezdinde 

yükseköğretim görmekte olan – görmüş kişilerin değerinin oldukça yüksek olduğunu 

göstermektedir. Öyle ki, yükseköğretim gören gençler, “yüksel tahsil gençliği” sıfatına haiz 

olmuşlardı. (Atılgan, 2021: 320). Bu durum, Türk modernleşmesi içerisinde Cumhuriyet’in 

kurulmasıyla beraber pekişen gençliğin önemi ve gençlere verilen “Cumhuriyet’in bekçileri” 

rolüyle beraber okunmalıdır (Lüküslü, 2013: 212). Üniversite öğrencileri ağırlıklı olarak 

bürokrat, asker ve memur kökenli ailelerin çocukları olsalar da daha düşük eğitimli ailelerin 

çocukları da üniversite öğrencisi olabilmektedir. Bu anlamda Türkiye’de üniversiteler elitist 

bir sistemden ziyade sınıf atlamaya imkân veren kitle sistemine uygun düşmektedir (Lüküslü, 

2013: 216). Ancak 1960’larda üniversite öğrencilerinin ağırlığının Cumhuriyet’in kurucu 

kimliğine yakın sınıfsal aidiyete sahip olması, üniversite gençliğinin “Cumhuriyet’in 

koruyucusu” kimliğini benimsemesinde etkili olmuştur (Lüküslü, 2013: 218).  

Gelişmiş ülkelerdeki ve üçüncü dünya ülkelerindeki gençlik hareketini ayıran nokta, 

birincisinin kültürel noktalara önem vermesine karşın ikincisinin modernleşme, sanayileşme, 

kalkınma gibi konulara eğilmesidir (Lüküslü, 2013: 218). Türkiye’de üniversite gençliği, 

Türkiye’nin 1961 Anayasası sonrasında hâkim tartışmaları olan kalkınma, demokrasi, 

bağımsızlık gibi sorunlar için fikir yürütüyor ve örgütleniyordu (Atılgan, 2021: 323). Öğrenci 

hareketi, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda kazandığı bağımsızlığını yitirdiğini düşünüyor, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) politikalarına eklemlenmenin kalkınma önünde en 

büyük engel olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle ABD emperyalizmine karşı “aktif direniş” 

uygulamayı uygun görüyorlardı (Atılgan, 2021: 326). 6. Filo’da yer alan ABD askerlerini 

döverek denize atmak, Vietnam’daki ABD eylemlerinde yer almış ABD Ankara Büyükelçisi 

Robert Komer’in makam aracını ODTÜ’de ateşe vermek gibi eylemlerin temelinde aktif 

direniş politikası vardı. Eylemler sadece ABD emperyalizmine karşıtlıkla kalmamış, öğrenci 

hareketi Türkiye’de yaşanan çeşitli toplumsal olaylara karşı da tepkisini dile getirmiştir. Örnek 

olarak, özel yüksekokulların açılmasına karşı İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş yapılmış, 

bağımsızlık mücadelesine vurgu yapmak cumhuriyetin kurulduğu gün olan 29 Ekim’de 

başlattıkları için ise Samsun-Ankara arasında “Türkiye İçin Mustafa Kemal” yürüyüşü 

gerçekleştirilmişti (Atılgan, 2021: 328-329).  

27 Mayıs ve 12 Mart arası dönemin toplumsal hareketini 12 Mart darbesinin başındaki 

isim olan Memduh Tağmaç’ın şu cümlesinden okuyabilmek olasıdır (Atılgan, 2020: 55): 

“Sosyal hak arama cereyanları ekonomik gelişmenin çok ilerisine geçti.” Yüksek tahsil 

gençliğinin öncülüğünde başlayan hareketlilik toplumun bütün unsurlarına yayılmıştı. Türkiye 

İşçi Partisi 1961 yılında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 1967 yılında kurulmuş; 

örgütlü işçi sınıfı boykot, grev gibi birçok eylem gerçekleştirmişti (Atılgan, 2020: 56-57). Bu 

örgütlü hareket karşı tepkileri de doğurmuştur. Türkiye kapitalizmi içerisinden doğan karşı 
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tepki neticesinde 12 Mart askeri darbesi gerçekleştirilmiştir. 12 Mart’ın arkasında yatan 

fikriyat, 1961 Anayasası’nın Türkiye’ye “bol” geldiği düşüncesidir. Yukarıda Memduh 

Tağmaç’a atıfla verilen bu düşüncenin bir diğer örneğini İstanbul Ticaret Odası Başkanı 

Ertuğrul Soysal’ın cümlelerinde görmek mümkündür (Atılgan, 2020: 70): “Ekonomik açıdan 

geri kalmış bir ülkeyiz. Fakat 1961 Anayasamız, Batı Avrupa’nın birçok ülkelerine model 

olacak ilerilikte kaleme alınmıştır.” Benzer bir cümleyi 12 Mart darbesinin ardından Başbakan 

olan Nihat Erim de kurmuştur (Atılgan, 2020: 70): “Türkiye Anayasası birçok Avrupa ülkesinin 

anayasasından daha liberal bir anayasadır. Türkiye böyle bir lüksü kaldıramaz.”  

Gerçekten 1961 Anayasası 1971’e kadar olan dönemde sağ görüşlüler tarafından lüks 

olarak görülürken sol görüşlüler temel hak ve özgürlüklere olan geniş vurgudan dolayı 

anayasayı desteklemiştir (Koca, 2020: 87). Görüldüğü üzere, Türkiye kapitalizminin 

1960’ların sonunda girdiği iktisadi ve toplumsal kriz, ordu, sermayedar ve bürokrasinin desteği 

ile yapılan ve bu hâkim sınıflar lehine olan askeri darbe ile neticelenmiştir. Ardından 1971 ve 

1973 yıllarında yapılan anayasa değişiklikleriyle 1961 Anayasası’nın özgürlükçü yanı 

törpülenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu’nda kuvvet komutanlarının gücünün arttırılması, 

hükümete kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisinin tanınması, TRT’nin özerkliğinin 

kaldırılması ve üniversite özerkliğinin kısıtlanması, sıkıyönetim ilanına yeni nedenler 

eklenmesi, bazı temel hak ve özgürlüklere özel nitelikte kısıtlamalar getirilmesi yürütmenin 

gücünü arttıran değişikliklere örnektir (Koca, 2020: 93-94).  

12 Mart, yukarıda görüldüğü üzere öğrenci hareketini baskılamış ve öğrenci hareketinin 

doğmasına filiz veren anayasal düzeni kısmi de olsa değiştirmiştir. Kırk Yedi’liler, Emine ve 

Haydar karakterleri üzerinden hem öğrenci hareketinin 12 Mart öncesinde nasıl politize 

olduğunu hem de 12 Mart sonrasında nasıl yılgınlığa sürüklendiğini yansıtmaktadır.  

 

3. Kırk Yedi’liler ve İktisadi Düşünceler Tarihinden İzler 

Kırk Yedi’lilerde en yoğun işlenen karakter, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 

öğrenci olan Emine’dir. Emine, Erzurum’a öğretmenlik yapmak üzere tayin olmuş bir ailenin 

üç çocuğundan biridir. Ablası Seçil ve küçük kardeşi Kubilay ile oldukça farklı bir karaktere 

sahip olan Emine’nin toplumsal olaylara bakışı, Erzurum’da küçüklüğünde yaşadıklarıyla 

şekillenmeye başlamıştır. Özellikle evlerine ev işlerine yardım etmek üzere gelen Kiraz’ın 

kendisinden ne kadar farklı bir çocukluk yaşadığını görmesiyle sınıflı topluma dair imgelemleri 

oluşmuştur. Üniversite hayatına geçişindeyse, Emine Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, 

Ekonominin El Kitabı gibi birçok kitabı okumuş ve bu kitaplardan etkilenmiştir (Füruzan, 

2021: 13- 14).  

Romanın bir diğer başat karakteri olan Haydar, İstanbul Üniversitesi’nde iktisat eğitimi 

görmektedir. Kars’ta yaşayan yoksul bir ailenin üniversite kazanmış tek çocuğu olan Haydar, 

iktisat okuyarak geldiği yerin iktisadi şartlarını tahlil edebilmeyi amaçlamaktadır. Haydar, bu 

amacını şu cümlelerle anlatmaktadır: “O zamanlar niçin yoksuluz derken ölçü, bizden iyi giyip 

iyi yiyen birkaç toprak sürü sahibiydi. Sonra kasabalara, kentlere geldim. Gördüm ki ölçüler, 

rakamlarla doğrulanıp anlaşılır. İktisatçı olmayı istemem bundandır (Füruzan, 2021: 379).” 
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Kırk Yedi’liler romanında iktisadi düşünceler tarihine dair tespit edilen temalar emek 

değer teorisi; tarihsel materyalizm, hayali meta olarak para ve yabancılaşma; yoksulluk ve gelir 

dağılımı, azgelişmiş ülkelerde burjuvazinin doğuşu ve iktisadın toplumdan kopukluğunun 

eleştirisidir. İlerleyen başlıklarda, romanda bu temalara dair diyaloglar alıntılanmış ve ilgili 

alıntının iktisadi düşünceler tarihinde yer etmiş fikirlerle olan bağıntısı tartışılmıştır. 

3.1. Emek Değer Teorisi 

Emek değer teorisi, klasik politik iktisadın bütününe hâkim olmuş bir kuramdır. Adam 

Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx gibi klasik politik iktisadın başat 

temsilcilerinin tamamının düşüncelerinde sınıflı toplum kavramı vardır. Üç başat sınıfın 

(emekçi, sermayedar/kapitalist, toprak sahibi/rantiyer) arasında üretilen ve büyüyen 

zenginliğin nasıl dağılacağı sorusu klasik politik iktisadın en büyük meşguliyetidir (Wolff & 

Resnick, 2016: 51). Bütün klasik iktisatçılar yaratılan zenginliğin kaynağının emek gücü 

olduğuna kaniyken, emek değer teorisine önemli ve özgün katkı sunan ve “dönüşüm 

problemini” ortaya koyan Marx olmuştur. Marx, kendinden önceki düşünürlerin yazdıklarını 

detaylı şekilde incelemiş ve özellikle Smith ve Ricardo’nun yazdıklarından etkilenmiştir (Hunt 

& Lautzenheiser, 2016: 306). Ancak Marx, ortaya koyduğu artı değer ve sömürü kavramlarıyla 

birlikte öncüllerinden farklılaşarak kendi tükettikleri ürünün fazlasını üreten işçilerin emeğine 

diğer sınıflarca el koyulmasını üretim ilişkilerinin temeline yerleştirmiştir (Wolff & Resnick, 

2016: 51). 

Kırk Yedi’liler romanı içinde Marksist öğrenciler anlatıldığından dolayı, emek değer 

teorisinin Marksist yaklaşımına yakın vurgular bulmak mümkündür. Emine, Haydar’ın ağabeyi 

Kurban ile diyaloğunda şöyle demektedir: 

“Almanya’ya gitmemizin, yurdumuzda barınamayışımızın nedenleri şu: Anadolu’nun 

ürettiği her şey küçük bir insan azınlığını elinde toplanıyor. Onlar sömürüyorlar sizleri. 

Aldıklarını salt kendileri için kullanıyorlar. Oysa işçi olmazsa fabrika olmaz (Füruzan, 2021: 

483).” (vurgular makalenin yazarına aittir.)” 

Bu diyalogda görüldüğü üzere Emine, Almanya’ya göç etmiş işçilerin ürettiği artığın bir 

azınlığın elinde toplandığını, yani artı değere sermayedar tarafından el konulduğunu 

anlatmaktadır. Ancak işçi olmadan fabrika var olamayacak, üretim yapılamayacaktır. Benzer 

bir vurguyu Haydar’ın bir diyaloğunda da görmek mümkündür: 

“Biz 47’lilerin köy kökenlilerine gelince, 61 Anayasasının verdiği olanakları canımız 

pahası anca şehre okumaya varıp da araştırabilenlerdeniz. Hesaba vurulmayacak denli 

acılıyız, sert adamlarız, öfkeliyiz, umutluyuz da. Geldiğimiz yörenin bırakılmışlığını kanımızla 

yaşamışlardan biriyiz. Olanaklarımızı yaratmak bize özgü bir parlayıcılıktan, ataklıktan 

bekleniyor. Ben bunu başarabilmiş olanların kaçta kaçıyım, düşünmek hesapa vurmak zor. Ben 

emek-değer ilişkilerini bu kadar açıkça değil de en kabasından bileydim, sanırım on yaşında 

bile dağa bayır demeyip avaz avaz bağırırdım (Füruzan, 2021: 164).” (vurgular makalenin 

yazarına aittir) 
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Bu konuşmada ise Haydar, henüz proleterleştiğinin farkına varamamış emekçilerin 

durumunu anlatmaktadır. Bir başka konuşmasında ise bu durumu aşan emekçileri 

vurgulamaktadır: 

“Köy çıkışlı işçilerimizi ve Almanya’dakileri düşünüyorum. Greve katılmıyorlardı başta. 

Dur bak dinle, grev kırıcı biliniyorlardı. Sonra sonra ilkten işçi olmayı öğrendiler. Katkıları, 

emekler olmadığında da sermayenin dönüp büyüyemeyeceğini öğrendiler. Sonra greve 

katıldılar. Kendi bölge ağızlarıyla Türkçe konuşurlarken yılmadan Almanca bellemeye 

sıvandılar. Durulması gereken nokta budur diyorum. İşçi olma sorunu, köylüyü işçileştiren 

kapalı köy ekonomisinden sanayi toplumuna geçiş. Bizler iyi uzmanlar olsak, ortam elverse, 

işi daha önemli kavşaklarda ele alabilsek (Füruzan, 2021: 230).” (vurgular makalenin 

yazarına aittir.) 

Yukarıdaki alıntıda, geçimlik üretim yaptıkları kırsal ekonomiden ayrılarak fabrikalarda 

emekçi olan insanların, Wolff ve Resnick’in (2016: 52) deyimiyle ücretli işçi veya proleter 

olduklarının farkına varmaları süreci anlatılmaktadır. Bu dönüşümü yaşamış olan işçiler artık 

artı değerin nerede ve nasıl üretildiğinin ve artı değere kimler tarafından el konulduğunun 

farkına varmış (Wolff & Resnick: 2016: 52); katkıları yani artı değerleri olmadan sermayenin 

büyüyemeyeceğini öğrenmişlerdir. Buna karşı durmak için ise grevlere katılan örgütlü 

emekçiler haline gelmişlerdir. Verilen alıntıdaki grevler sermayedara karşı tepkiyi anlattığı 

ölçüde, Marx’ın iktisadi düşüncesinde emekçilerin tepkisiyle artı değeri üretenler ve ona el 

koyanlar arasındaki ikiliğin sonlanacağına dair Wolff & Resnick: 2016: 52) beklentisinin 

izlerini taşımaktadır. 

3.2. Tarihsel Materyalizm, Hayali Meta Olarak Para ve Yabancılaşma 

Marx, 1844 El Yazmaları’nda bütün dünya tarihinin, “insanın emeği yoluyla insanın 

yaratılması” (Marx, 2013: 122) olduğunu söylemektedir. Marx, bu eserinde felsefe tarihinde 

Antik Yunan’dan beri yer etmiş olan materyalizme yeni bir boyut kazandırmayı 

amaçlamamaktadır; aksine Giddens’ın (2018: 54) vurguladığı üzere, toplumsal ve tarihsel bir 

yaklaşımı öne çıkarma gayesiyle felsefeden vazgeçmektedir. Marx’a göre işçi ve sermayedar 

arasındaki sınıfsal çelişki, kapitalizmin temelini oluşturmaktadır. Marx (2013: 73) kapitalist 

üretim ilişkileri neticesinde toplumun mülk sahibi ve mülksüz işçiler arasında iki sınıfa 

ayrıldığını söylemektedir: Artı değerin üreticileri ve artı değere el koyanlar.  Mülk sahibi 

kendini var edebilmek için üretim sürecinde işçiye ihtiyaç duyarken, elde edeceği gelirle işçi 

ücretleri arasındaki ters orantıdan istifade etmektedir (Marx, 2013: 93). Bu sınıfsal ikilemle 

birlikte, Marx’ın tarihsel materyalist tezi, toplum içindeki özne olarak nitelenen insanın maddi 

dünya olarak nitelenen nesneyi kendi amaçlarına tâbi kıldığı ve kendi ihtiyaçlarına göre 

dönüştürdüğü fikrine dayanmaktadır (Giddens, 2018: 56). Burada kullanım değeri ve değişim 

değeri ikilemine değinmek gerekmektedir. Marx’ın anlatısında insanların bir metadan elde 

ettiği bireysel faydalar kullanım değerini oluştururken bir meta vasıtasıyla başka bir meta 

alınabilmesi metanın değişim değerini ifade etmektedir (Hunt & Lautzenheiser, 2016: 311). 

Para, mübadele ilişkilerinde aracılık eden özel bir metadır. Dolayısıyla mübadele değeri 

parayla ifade edilmekte ve bu ifade şekli mübadele değerine evrensel bir nitelik 
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bahşetmektedir. Kullanım değeri belirli bireyler arasında tikel bir ilişkiyi anlatırken, mübadele 

değeri içerisinde tümel toplumsal üretim ilişkileri bulunmaktadır (Hunt & Lautzenheiser, 2016: 

312). Dolayısıyla kapitalizm, kullanım değerinin değil mübadele değerinin egemen olduğu bir 

üretim sistemidir. Meta, piyasada değişim değerinin belirleyicisi olan para aracılığıyla 

mübadeleye maruz kaldıkça, kişisel emek toplumsal emeğe dönüşmektedir (Hunt & 

Lautzenheiser, 2016: 335). Marksist iktisada dair bu kısa anlatının ardından, onun üzerine 

temellendiği tarihsel materyalizme dair şu sonuca ulaşabilir: Tarihsel materyalizm, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel olguların başat karar kılıcısının ekonomi olduğunu vurgulayan bir görüşü 

ifade etmektedir (Topakkaya, 2009: 65). 

Burada Marx’ın ilk eserlerinde vurguladığı ve daha sonraki dönemlerde değinmekten 

vazgeçtiği yabancılaşma kavramına dair birkaç cümle söylemek de elzemdir. Marx’a göre 

kapitalizmin ilk aşamalarıyla beraber daha önceden geçimlik üretim yapan küçük üreticiler 

üretim araçlarından koparak emeğini piyasaya sunmak ve emeğinden kullanım değeri yerine 

değişim değeri için para kazanmak zorunda kaldıkça, yani bağımsız köylü ücretli emekçiye 

evrildikçe, kendi emeğine yabancılaşma sürecini yaşamaktadır (Giddens, 2018: 69-70).  

Bu başlık altında aşağıda verilen alıntı için vurgulanması gereken bir diğer nokta ise, 

Karl Polanyi’nin hayali metalar kavramıdır. Polanyi (2010: 115), Büyük Dönüşüm eserinde 

kendi kurallarına göre işleyen piyasanın toplumu nasıl tahakkümü altına aldığını anlatırken; 

emek, toprak ve parayı hayali metalar olarak nitelemiştir. Emek, toprak ve para satılmak üzere 

üretilmedikleri için hayali meta statüsündedir (Buğra, 2021: 18). Bir başka ifadeyle, hayali 

meta, aslen kullanım değerine sahiptir, dolayısıyla değişim değerine haiz olmaksızın var 

olabilir ve kâr etme güdüsüyle üretilmemiştir (Jessop, 2021: 168). Bu metaları hayali statüsüne 

sokan ise, değişim değeri için serbest piyasa ilişkileri içerisine eklemlenmesidir. Ek olarak, 

Polanyi gibi Marx da parayı hayali meta olarak görmektedir (Jessop, 2021: 168). 

Kırk Yedi’liler romanında tarihsel materyalizm, hayali meta olarak para ve yabancılaşma 

temalarına Emine ve annesi Nüveyre’nin bir diyaloğunda rastlamaktayız. Romanda anne, 

Emine’nin politik düşüncelerine karşıt bir konumda yer almaktadır. Aralarındaki diyalog 

şöyledir: 

“Parayı nasıl küçümsersin, demişti. Seninkiler de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Her şey 

ekonomiktir demiyorlar mı? 

Emine gülüvermişti. 

-İnsanı yabancılaştıran parayı söylemiyorlar. Size anlatmak güç, para kişiyi 

araçlaştırmamalı, araç olmalı demek istiyorum (Füruzan, 2021: 56.” (vurgular makalenin 

yazarına aittir.) 

Bu konuşmada görüldüğü üzere Nüveyre, tarihsel materyalizmin deyim yerindeyse 

kulaktan duyma bir vurgusuyla her şeyin ekonomik olduğunu alaycı bir tonda söylemekte, 

Emine ise burada kastın kapitalist üretim ilişkileri içerisinde insanı yabancılaştıran para 

olmadığını vurgulamaktadır. Emine her şeyin ekonomik olduğunu yadsımamaktadır; aksine, 

annesinin her şeyin ekonomik olduğu düşüncesini sadece paraya indirgemesine karşı 

çıkmaktadır. Emine’nin düşüncesine göre para yukarıda Polanyi’nin vurgularında gördüğümüz 
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üzere ticarileşerek hayali bir meta haline gelmiştir. Ayrıca kullanım değerinden dönüşüm 

değerine geçişle birlikte araç olmak yerine amaç haline gelerek emekçiyi ürettiği ürüne 

yabancılaştırmaktadır. Bu anlamda alıntıladığımız paragrafta Marx’ın tarihsel materyalizm ve 

yabancılaşma; Polanyi ve Marx’ın ise hayali bir meta olarak para kavramlarının izlerini görmek 

mümkündür. 

3.3. Yoksulluk ve Gelir Dağılımı 

Klasik politik iktisat, sınıflı toplumu kabul ettiği gibi bölüşüm problemiyle de 

ilgilenmiştir. İktisadi düşünceler tarihinde gelir dağılımına dair önemli vurguların başında, 

Ricardo’nun Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri eserindeki sözleri gelmektedir: 

“Yeryüzünün ürünleri, -işgücü, makine ve sermayenin toprağı işlemesi amacıyla bir 

araya getirilerek elde edilen üretim- toplumda üç sınıf arasında pay edilir: bunlar toprak 

sahipleri, toprağın işlenmesi için gerekli olan sermaye ya da mal stokuna sahip olanlar ve 

işçilerdir. Fakat, toplumun farklı aşamalarında toplam üretimin her bir sınıfa tahsis edilen 

kısımları ki bunlar: rant, kâr ve ücretlerdir, farklılaşabilmektedir […] 

Bu dağılımı düzenleyecek kuralları belirlemek, politik ekonominin temel problemidir. 

(Ricardo, 1997: 23)” 

Klasik politik iktisadın ardından gelen marjinalist ekolle beraber bölüşüm ve gelir 

dağılımı sorunları iktisat literatüründe tali konu olmuştur. Bir başka ifadeyle, gelir dağılımı 

marjinalist ekolün ardından pozitif iktisadın değil normatif iktisadın alanı haline gelmiştir (Gül, 

2008: 421). Neoklasik refah iktisadının ilk teorisyeni olarak kabul edilen A. C. Pigou’ya göre 

aynı birim gelirden zengin bir birey yoksula nazaran daha az fayda elde eder.  Bunun nedeni 

gelir arttıkça marjinal faydanın azalacağı varsayımıdır. Dolayısıyla zengin bireylerden 

yoksullara yapılacak gelir aktarımı toplam refahı arttıracaktır (Albayrak, 2008: 958).  Burada 

Pigou’nun gelir dağılımına dair bir kaygıya sahip olduğunu görmekteyiz. Ancak daha sonra 

yeni refah iktisadı Pareto optimumunu analizinin temeline yerleştirmiştir. Bu düşünceye göre 

bir bireyin refahını olumsuz etkilemeksizin başka bir bireyin refahını arttırabilme olanağı 

mevcut değildir. Pareto etkinliğe ulaşmak ise üretim ve mübadelenin etkin şekilde 

gerçekleşmesi ile mümkündür (Albayrak, 2008: 962) Sonuç olarak Pareto optimumunun gelir 

dağılımı ve bölüşüm gibi sorunları refah iktisadının ilgi alanının dışına taşıdığını görmekteyiz. 

Bir başka ifadeyle, Pareto optimumunun sorgusu, toplumsal konumlarından soyutlanmış 

bireylerin satın alma güçlerine göre belirledikleri tercihleridir (Hunt & Lautzenheiser, 2016: 

559). Pareto optimumu içerisinde, insanların tercihleri incelenirken gelir dağılımına dair 

herhangi bir inceleme yapılmamaktadır. Gelir dağılımı serbest piyasanın rekabetçi kanunlarına 

göre belirlenmektedir. Optimum noktasında yapılacak herhangi bir müdahale, etkinliğin 

yitimiyle neticelenecektir.  

“Önce paranın alım gücünü bilmek gerek. Bir de insanların ihtiyaçlarına göre para 

değerinin değiştiğini öğren. Nazik kadına verdiğimiz para tam onlara göredir. (Füruzan, 2021: 

83)”  

Bu paragrafta konuşan Nüveyre, aynı Pareto optimumunda olduğu gibi az kazananın 

neden az kazandığına dair herhangi bir sorguya girmemektedir. Paranın değeri sadece 
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insanların ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Emine’nin annesine göre, sadece bir gelir kısıtı 

altında yapılan seçimler ışığında tüketim tercihleri belirlenmektedir. Bu paragrafta görüldüğü 

üzere, Nüveryre, evlerinde çalışan Nazik’in az kazanmasının nedenlerini, sınıfsal yerini, 

gelirden aldığı payı tıpkı Pareto optimumunda olduğu gibi herhangi bir tartışmaya 

açmamaktadır.  

Günümüz ana akım iktisadına muhalif ekollerin en başat tartışma konusu, yoksulluk ve 

gelir dağılımıdır. Branko Milanovic, Thomas Piketty, Dani Rodrik, Tim Jackson, Joseph 

Stiglitz gibi birçok iktisatçı gelir ve servet dağılımı sorunlarıyla ilgilenmektedir. Piketty’nin 

(2014: 22) sözleriyle “zenginliğin paylaşımının tarihi daima son derece politik bir tarih 

olagelmiştir”. Jackson (2021: 46) artan gelirin adil bir bölüşümle desteklenmediğini, refah 

yaratamadığını söylemektedir. Gelir dağılımının muhalif iktisadın temel kaygısı haline 

gelmesinin nedeni, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gelen iyimser görüntünün yitimi ve  

petrol kriziyle beraber gelen neoliberal dönüşümün neticesinde zenginlik artarken yoksulluğun 

azalması yerine artmasıdır (Gül, 2008: 421). Piketty (2014: 15), artık Kuznets’in gelir 

dağılımına dair iyimser teorisinin geçersiz olduğunu söylemektedir. Ayrıca Lorenz Eğrisi ve 

Gini Katsayısı da artık günümüzdeki eşitsizliği betimlemek için yetersiz kalmaktadır. Piketty 

(2014: 19) araştırmasında nüfusun en yüksek geliri elde eden %10 ve %1’lik kesimlerin 

payındaki seyri incelemiş ve gelir dağılımındaki eşitsizlik vurgusuna servet eşitsizliğini de 

eklemiştir. Bir yandan en yüksek ücreti elde eden kesimlerle diğer kesimlerin elde etiği gelir 

arasındaki fark açılmakta, diğer yandan yüksek sermaye getirisi toplum içindeki uzaklaşan 

mesafeleri arttırmaktadır (Piketty, 2014: 25). ABD’de En üstteki %10’luk dilimin toplam 

gelirden elde ettikleri pay 2000-2010 arası dönemde %45-50 seviyelerine erişmiştir ve bu 

durum, kapitalizmin altın çağı olarak nitelenen 1945-1970 yıllarına nazaran çok önemli bir 

kopuşu ifade etmektedir (Piketty, 2014: 26). Keza en yüksek ücretli %1’lik kesimin ücret 

gelirlerinden aldığı pay da bu yıllar içinde artmaktadır (Piketty, 2014: 321), öyle ki, en yüksek 

%10’luk kesimdeki ücret gelirlerinin yaklaşık yarısını en yüksek %1’lik kesim elde etmektedir. 

%1’lik kesimin ücret gelirlerinin servet gelirleriyle perçinlendiğini de eklemek gerekmektedir. 

Bu vurguyu, eşitsizlikle ilgilenen bir diğer iktisatçı olan Milanovic’in çalışmalarında da 

görmek mümkündür. Milanovic’e göre (2021: 30) günümüzü 1929 Büyük Buhranı’ndan ayıran 

nokta, yüksek gelir elde eden kesimlerde emek ve sermaye gelirinin birleşmesidir. Konuya 

sadece servet eşitsizliği açısından yaklaştığımızdaysa, ABD’de tepedeki %1’in 2014 yılında 

servetini 2006 yılına kıyasla %10, 2000 yılına kıyaslaysa yüzde %20 arttırdığı 

görülmekteyken; bakiye %99 2009 Büyük Durgunluğundaki seviyeyi hala yakalayamamıştır 

(Chancel, 2022: 32). 

Kırk Yedi’liler içerisinde gelir dağılımında adaletsizliğe dair yoğun vurgular 

bulunmaktadır. Haydar bir diyaloğunda şöyle söylemektedir: “Çalışanların %90’ı gelirin 

%42’sini, kalan %10’u nasıl %58’ini alabiliyordu bakalım (Füruzan, 2021: 336)” İktisadiyat 

içerisinde gelir dağılımının henüz başat bir tartışma konusu gelmemiş bir dönemde, 1974 

yılında, bir romanda gelir dağılımında adaletsizliğe dair böyle bir vurgunun bulunması 

kanımızca oldukça önemlidir. Ayrıca Haydar’ın toplumu %10 ve %90 olarak ayrıştırması, 
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Füruzan’ın Haydar karakterindeki bu diyalogla aşarak yıllar evvel Piketty tartışmasını haber 

verdiğini göstermektedir. 

Haydar, üniversiteye gidişiyle beraber kendisinin ve ailesinin toplumsal konumunu 

algılamış ve bu konumu değiştirmeyi kendisine gaye edinmiştir. Haydar’a referansla Emine 

şöyle demektedir: 

“Bizim insanlarımız başka türlü, yoksulluklarını örtüp belirsizleştirmeye bir alışmışlar 

ki, kahveye gidiyorsun hemen çevreni alıyorlar. Ahmet Bey kardeşimiz İstanbul’dan gelmiş, 

bizdendir bugün, deyip. Oysa paraları yok; üstelik Ege varlık bölgesi ya, varlığın toplandığı 

eller sayılı. Ne der Haydar, varlıklıların verdiği parlak vergilerden çok sermayenin kimin 

elinde toplandığına bakacağız (Füruzan, 2021: 233-234).” (vurgular makalenin yazarına 

aittir.) 

Bu alıntıda üretilen değerin küçük bir azınlığın elinde toplandığı vurgulanmaktadır. 

Emine’nin sözlerinde Büyük Durgunluğun ardından “%99’a karşı %1” sloganıyla başlayan 

Wall Street’i İşgal Et eylemlerinin bir yansımasını görmek mümkündür. Vergilendirme salt 

teknik bir konu değildir, aksine Piketty’nin (2014: 534) vurgularıyla “politik ve felsefi bir 

mesele” olduğunun yukarıdaki alıntının alt metinde vurgulandığını görmekteyiz. Buna paralel 

olarak Jean-Jacques Rousseau da vergilendirmeyi adil bir toplumsal düzene erişmek için bir 

araç olarak görmektedir (Hont, 2015: 118). Alıntıda bazılarının nicel olarak yüksek miktarda 

ödediği vergilerin yoksulluk sorununu aşmakta yetersiz kaldığı vurgulanmaktadır. Asıl sorun, 

verginin kim tarafından ve ne kadar ödendiği değil, vergilendirmenin toplumsal adaleti 

sağlayıp sağlamadığıdır. Sorunun bir veçhesi de sermayenin tekelleşmesidir. Artan oranlı 

vergilendirmeyi yoksullar lehine yeniden düşünmek bu soruna bir çözüm getirilebilecek 

gerekli bir adım olabilir, ancak yeterli değildir. Netice itibariyle varlıklı birisinin yüksek 

miktarda vergi ödemesi, vergilendirmede adaletin tecelli ettiğinin somut bir göstergesi olamaz. 

Nitekim yüksek gelirli birisinin ödediği verginin nicel miktarına değil, onun toplam gelir ve 

servetinin ödediği vergiye oranına bakmak gerekmektedir. Nicel olarak yüksek vergiler 

ödeseler dahi, en üst %1’lik kesim, artan oranlı gelir vergisinden kaçınmanın birçok yolunu 

bulabilmekte (Piketty, 2014: 537) ve hala bazı gelir kaynaklarını vergilendirmeden ari 

tutabilmektedirler.  

Bu noktada, Irving Fischer’ın 1919 yıllı bir makalesine başvurmayı uygun görmekteyiz. 

Fisher, (1919: 7) kendisinin çağdaşı olan iktisatçıların ekseriyetini kitaplara ve resmi raporlara 

bağlı kalmakla eleştirmiş ve gerçek dünyadan kopuk olduklarını söylemiştir. Fisher’a göre 

(1919: 11) ABD nüfusunun üçte ikisi kıyafetleri ve ev eşyaları dışında herhangi bir servete 

sahip değilken ülkenin sermayesinin neredeyse tamamı nüfusun %2’lik kesimine aittir; ulusal 

gelirin yarısı ise nüfusun dörtte birinin elinde toplanmaktadır. Servetin büyük bölümünü 

ellerinde tutanların bu serveti üst soylarından aktarımla elde ettiğini iddia eden Fisher (1919: 

12), devletin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kanımızca romandaki 

ödenen vergilerin nicel miktarına değil, sermayenin kimlerin elinde yoğunlaştığına bakma 

vurgusu, Fisher’ın anlatısına paralel bir biçimde servetin bir azınlık elinde yoğunlaşması 

sorunsalını anlatmaktadır. 
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3.4. Azgelişmiş Ülkelerde Burjuvazinin Doğuşu 

Azgelişmiş ülkelerin batıdaki gelişmiş ülkeleri yakalama arzusu, Keynesyen iktisadın 

müdahaleci yapısının uluslararası iktisat alanındaki eksikliğini daha ileriye taşıyan, bir 

anlamıyla Keynesyen iktisadın kalkınma iktisadına teşmil etmesiyle neticelenen süreci 

doğurmuştur. İstikrarlı büyümeyi amaçlayan kalkınma iktisadı, sanayileşme gayesiyle planlı 

kamu yatırımlarının uygulanmasını önermiştir (Hirschman, 2007: 31). Şüphesiz bu durum, yeni 

bir ekonomi politik olgudur. Çevre ülke ekonomilerinde gelişmiş ülkelerdeki burjuva sınıfının 

benzeri güçlü bir burjuvazi bulunmamaktadır (Çelebi v.d., 2018: 14). Bu eksikliği tamamlamak 

için ulus-devlet ideolojisiyle birleşen kalkınmacı görüş, devletin özel sermayenin birikimine 

olan katkısını arttırmıştır (Önder, 2011: 255). Bu ekonomik siyasanın en önemli ayağı ithal 

ikameci sanayileşme politikasıdır. İthal ikameci sanayileşme politikası, devlet tarafından 

korunan yerli burjuvazinin oluşmasıyla neticelenmiştir. Yerli burjuvazinin devlet eliyle 

beslenmesi, bu oluşum sürecinde önemli yolsuzluk ve kayırmalarla da neticelenmiştir 

(Schmitz, 2007: 258-260). 

Türkiye’nin de azgelişmiş ülkelerin bu tarihsel tecrübesinden ari kaldığını söylemek 

olanaksız görünmektedir. Jön Türkler, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında imparatorluğu ulus 

devlete evirecek yerli burjuvazinin yokluğunu fark etmişlerdir (Boratav, 2018: 26). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında da Türk ve Müslüman burjuvazinin eksikliğinin giderilmesi 

amaçlanmıştır. Dolayısıyla burjuvazinin başat özelliği olan girişimcilik, Türkiye’de devlet 

tarafından sıkı bir denetim ve gözetim içerisinde gerçekleştirilmiş ve Türk burjuvazisi bundan 

hiçbir zaman rahatsızlık duymamıştır (Buğra, 2016: 16-17). 61 Anayasası Devlet Planlama 

Teşkilatı’nı kurumsallaştırmış ve Türkiye’yi beş yıllık kalkınma planları doğrultusunda yeni 

bir kalkınma ve sanayileşme patikasına sokmuştur (Önder, 2011: 273). Devlet eliyle yönetilen 

ekonomi düşüncesinin entelektüel alanda bulduğu karşılık, dolaylı olarak devlet himayesinde 

oluşturulan burjuvazinin de varlığını olumlamaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

burjuvazinin devlet tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Kadro Dergisi’nden 

(Türkeş, 2009 :470) ilham alan ve 60’lı yılların şartlarında Kadro’nun çizgisini devam 

ettirdiğini iddia eden Yön Dergisi (Bora, 2020: 612) bu entelektüel akımlara örnek olarak 

gösterilebilir. Yön Dergisi, Sovyetler Birliği’nin planlama deneyiminden etkilenerek planlı 

kalkınma stratejisi önermektedir (Atılgan, 2009: 600). Kırk Yedi’lilerin başat karakteri Haydar 

da devlet himayesinde büyüyen burjuvaziye dair kimi görüşler ifade etmiştir: 

“Türkiye değişiyor Emince can, diyordu, hem de nasıl. Kurtuluş savaşının acele ortaya 

çıkardıkları, sınırlı bilgileriyle eriyip gittiler. Artık iş adamları, bunların vazgeçilmez 

danışmanları, sanayi kapitalizmine yönelmiş bir ülkenin dış, iç ilişkilerini yürütecek 

hukukçuları, elbette Malraux’dan da, Marx’tan da Keynes’den de söz açabilecek. İşimiz 

küçümsenemez derken kastımız budur. Osmanlılarda, bu sınıfın geride kalmış adamlarının 

hala andığımız incelikleri, beğenileri, kültür birikimleri, yaşama terbiyeleri vardı biliyorsun. 

Elbette enişten de öyle olacak, tam bir batı tipi entellektüel iş adamı. Her sınıf kendi güzelliğini 

de çirkinliğini de yaratır. Bizim çabamız aslolan güzelliği savunmak, emeğin getirdiği, 

getireceği güzellik için çalışmaktır. Hiç şaşma. Enişten gibi adamlar bizlerin daha iyi 

hazırlanıp, daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. O şişmanlamalarsa, taşra politikacılarıyla, 
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zamparalık imkanları paraya dayananlara kaldı (Füruzan, 2021: 116).” (vurgular makalenin 

yazarına aittir.) 

Bu uzun alıntıdan görüleceği üzere, Haydar iktisatçılara dair bilgisi olan, batı tipi 

entelektüel iş insanlarının var olmasını arzulamakta; bunun aksini ise şişman taşralı 

politikacılar diyerek küçümsemektedir. Haydar’ın düşüncelerinde kalkınma iktisadı ve 

planlamaya dair düşünceler bulmak mümkündür: 

“Ekonomisi titizlikle belirlenmiş bir toplum nerelerden, hangi sınıf yararına 

geçirilmek istenir? Özellikle dünyanın arasız değiştiği yirminci yüzyılın sonlarına doğru 

özgürlükçü 61 Anayasası uygulamaya geçtiğinde dur bakalım… bizler on dört yaşındaydık 

(Füruzan, 2021: 163)” (vurgular makalenin yazarına aittir.) 

Yukarıdaki alıntıda Haydar, 61 Anayasası ile ekonomisi planlanan bir topluma 

geçildiğini vurgulamakta, hem 61 Anayasasına hem de onun titizlikle planlanan ekonomisinin 

olumlu sonuçlar doğuracağına dair bir inanç beslemektedir. Bütün bu anlatıdan çıkarımımız, 

kalkınma iktisadının planlamaya dair olumlu hissiyatının ve bunun Türkiye’ye planlı ekonomi 

olarak yansımasının; roman özelinde Haydar’da, genel olarak da dönemin sol hareketinde 

umutla karşılandığıdır.  

3.5. İktisadın Toplumdan Kopukluğunun Eleştirisi 

İktisadın toplumdan kopukluğu, özellikle “ekonomi politik”in marjinalizmin 

tahakkümüne girmesi ve “iktisat” bilimine evrilmesiyle başlamıştır. Buğra’nın (2001: 13) 

deyimiyle bu geçiş, “iktisadın sosyal düşüncenin bütünden ayrışmış, özerk bir disiplin haline 

gelmesinin önkoşulu, toplumun bütününden ayrışmış bir ekonomi alanının 

kavramsallaştırılabilmesi” ile gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle, ekonomi politiğin halefi 

iktisat, “tarihsiz ve mekânsız bir bilgi sistemi” (Köse ve Öncü, 2011: 95) olmayı gaye 

edinmiştir. Ekonomi politiğin sınıflı toplumu, bölüşüm sorununu anlatmak ve toplumla ilişik 

açıklama bilimini kurgulamak istekleri, marjinalist ekolle beraber iktisadın tahmin bilimine 

evrilmesiyle neticelenmiştir (Buğra, 2001: 131). Matematiğin iktisadın ayrılmaz bir araç olarak 

görülmesi de toplum ve iktisat arasındaki bağın kopuşunun ilerlemesinde etkili olmuştur. 

Burada Piketty’nin iktisatta matematik kullanımına dair vurgusunu önemli görüyoruz. Piketty 

(2014: 17), iktisatçıların temsili bireyin analizine dayalı basit matematiksel modelleri 

kullanımının iktisadı toplumun gerçek sorunlarından kopardığını söylemektedir. Mikro 

iktisadın kurucularından Alfred Marshall’ın dahi iktisatta matematiği bir amaç olarak değil, 

sadece kısa bir ifade aracı olarak görmesi (Buğra, 2001: 158), günümüz iktisadiyatının 

kurucularının öngöremediği ölçüde matematiksel yöntemi ve ekonometriyi bir amaç haline 

getirmesi olgusuyla önemli bir zıtlığı ifade etmektedir.  

İktisadın toplumdan soyutlanmış matematiksel dünyasında incelenen birey homo 

oeconomicus’tur. Karşılığını ekonomik insan veya rasyonel birey olarak Türkçeye 

aktarabileceğimiz bu insan türünün gerçek hayatta varlığı oldukça tartışmalıdır. Ancak iktisat, 

bağımsız bir bilim olarak kurumsallaşırken konusunu “kendi kurallarına işleyen bağımsız 

piyasadaki bireylerin akılcı davranışlarının incelenmesi” (Köse ve Öncü, 2011: 97) ile 

sınırlandırmıştır. Özellikle mikro iktisadi analizin temelinde bağımsız piyasadaki rasyonel 
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birey bulunmaktadır. Rasyonel birey, hayattaki tek kaygısı fayda maksimizasyonu olan ve 

başka herhangi bir olgudan etkilenmeyen insanı tarif etmektedir (İnsel, 2006: 32). Rasyonel 

birey, toplumdan soyutlanmış ve verili kaynaklarla en yüksek faydayı elde etmeye yönelmiş 

olan “faydacı yaratık”tır (İnsel, 2006: 93). İnsel (2006: 110) ebeveynleri vefat etmiş olan 

çocukların, onlar için yaptığı mezar, kefen gibi harcamaların ana akım mikro iktisadın fayda 

terminolojisiyle açıklanabilirliğini sorgulamış ve mikro iktisat diliyle bu harcamaların hiçbir 

fayda karşılığı olmadığını söylemiştir. Ancak geride kalan bireyler bu harcamaları 

yapmaktadır. Mikro iktisadın rasyonel birey tezahürünün bu harcamaları yapması, mikro iktisat 

literatürüne göre anlamsız bir faaliyettir. Yeni alınan bir eve misafir olan bireylere, evde gözleri 

kalmaması için hediyeler takdim edilmesi (İnsel, 2006: 111) de mikro iktisat diliyle 

açıklanabilecek bir olgu değildir. Gündelik hayat içinde marjinal fayda kurgusuna uymayan 

örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu örneklerle varılacak sonuç açıktır. İnsan toplumsal bir 

varlıktır ve mikro iktisadın rasyonel bireyinin soyutlamalarıyla toplumsal bir varlık olan insanı 

açıklayabilme olanağı bulunmamaktadır.  

Mikro iktisadın toplumdan kopuk bireyinin eleştirisine Kırk Yedi’liler içinde Haydar’ın 

bir diyaloğunda rastlıyoruz. Haydar neden iktisat eğitimi aldığını anlatırken şöyle demektedir: 

“O zamanlar niçin yoksuluz derken ölçü, bizden iyi giyip iyi yiyen birkaç toprak sürü 

sahibiydi. Sonra kasabalara, kentlere geldim. Gördüm ki ölçüler, rakamlarla doğrulanıp 

anlaşılır. İktisatçı olmayı istemem bundandır. Toplumumuzun tarihiyle bugünü çatıştırıp 

ekonomik koşulları somutlamanın yollarını bulmalıyım dedim. Fakültemi öyle seçtim. Yanılgım 

şurdan başlıyordu. Oysa hâkim güçlerin tezgahladığı kurallara denk düşmeyen neyi 

öğretebilirdi ki bizlere. Öğretmediler de. Bir iki saygıdeğer öğretim üyesini saymayalım. 

Birinin profesörlüğü hala sallantıdadır. Bak sana bize öğretilenlerden örnek vereyim. 

Marjinal maliyet, marjinal hasılata eşit olunca firma dengeye gelir deniyordu. Eee ne demek 

bütün bunlar, bu marjinaller diyorduk. Niye anlatıyorlar? Bu kavramlarla Türkiye’yi, 

dünyayı ne zaman çözecektik? Biz temel iktisat ölçülerini tanımak ve bunları her durumda, 

sosyal ve politik her olayda anahtar olarak kullanmak olanağından uzak tutuluyorduk sanki. 

Özgeçmişimizle ve dünya tarihiyle ilişkimizde çözme aracı olarak öğretimimiz karmakarışıktı. 

Bir bürokrat değil de bir düşünür ve araştırır aydın olmak isteğimizle şaşkın kalakaldık bir 

süre. Kapitalist öğretiyi bile en karmaşık biçimiyle sunuyorlardı bize. Oysa kapitalizmin işlevi 

açık seçik öğretilseydi karşıtlarını buluvermemize olacak yararı küçümsenemezdi. Bize 

anlatılanlarsa tam bir montaj keşmekeşiydi. Türkiye sorunlarına baktığımızda alabildiğine 

soyut kalıyordu. Çelişik olan da buydu. Yoksa öğrenilmesi istenenler bizlere çelişiksizmiş gibi 

sunuluyordu. Bu montaj eğitimiyse iyice temelsiz okur yazarlar üretiyordu (Füruzan, 2021: 

379).” (vurgular makalenin yazarına aittir.) 

Bu uzun diyalogda gördüğümüz üzere Haydar, içinde yaşadığı toplumun ekonomi 

politiğini anlayabilmek için iktisat okumayı seçmiştir. Ancak eğitiminin ilerleyen evrelerinde 

“marjinal” kavramlarının toplumdaki insana ve topluma Türkiye ve dünya ekonomisine dair 

herhangi bir öğreti sunmadığını fark etmektedir. Hatta bu öğreti, içinde filizlendiği ve 

savunduğu kapitalizmi dahi öğrenciye aktarabilmek yetisine sahip değildir. Kanımızca bir 

roman içerisinde mikro iktisadın toplumdan kopukluğuna dair böylesine vurucu bir anlatı 
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yapılması önemlidir. Marjinal maliyetin ve marjinal hasılanın dengeye gelmesiyle üretim 

yapan firma, toplumdaki üretim ilişkilerine dair herhangi bir imge sunmamaktadır. Bu durum, 

ekonomi politiğin nesnel emek değer kuramından vazgeçip marjinalist fayda kuramına 

yerleşen (Buğra, 2021: 170) ana akım iktisadın çözemediği bir sorundur ve Kırk Yedi’liler, bu 

sorunu eleştirel bir heterodoks iktisatçı bakışıyla anlatmaktadır. Ana akım iktisadın yetiştirdiği 

bireylerse, Haydar’ın deyimiyle montaj eğitiminden geçmekte ve toplumsal veçhelerini 

kaybetmektedir. İktisat eğitimine getirdiği bu eleştiri, Haydar’ı ana akım iktisat müfredatına 

karşı çıkmakla ünlü olan, iktisat öğrencileri arasında doğmuş “post otistik iktisat” (Aydın, 

2016) akımının bir temsilcisi olarak görmemizi olanaklı kılmaktadır. 

 

4.Sonuç 

Roman, toplum içerisindeki bireyi anlattığı ölçüde, toplumu anlamayı amaçlayan sosyal 

bilimci için önemli bir kaynaktır. Ayrıca roman, yazıldığı dönemin iktisadi, siyasi, sosyal ve 

kültürel koşullarından etkilenir ve bu koşulları tansıtır. Bu çalışmada Füruzan’ın Kırk 

Yedi’liler romanında iktisadi düşünceler tarihine dair temalar incelenmiştir. Bu temalar, 12 

Mart döneminde sol hareket içerisinde bulunan ve Türkiye’yi dönüştürmek amacını güden 

Emine ve Haydar karakterlerinin birbirleriyle ve romandaki diğer karakterlerle yaptıkları 

diyaloglara dayanmaktadır. Emine ile Haydar’ın Türkiye’yi ve dünyayı dönüştürme kaygıları, 

toplumun ekonomi politiği ile yoğun bir ilişki içerisinde olmalarını beraberinde getirmektedir. 

Bu sayede roman, okuyucuya iktisadi düşünceler tarihiyle ilişkili tatmin edici bir anlatım 

sunmaktadır. 

Kırk Yedi’liler içerisinde iktisadi düşünceler tarihine dair tespit ettiğimiz ilk tema emek 

değer teorisidir. Roman karakterleri, kırdan kente göçmüş insanların yaşadığı dönüşümü 

anlatmakta ve Marksist anlamda emekçinin nasıl değer yarattığı, bu değere sermayedar 

tarafından nasıl el konulduğu ve emekçinin bu durumu fark ederek nasıl proleterleştiğini 

okuyucuya sunmaktadır.  

Romanda rastladığımız ikinci tema, tarihsel materyalizm, hayali meta olarak para ve 

yabancılaşmadır. İlk temayla oldukça yakın ilişki içerisindeki bu kavramlar, romanda her şeyin 

ekonomik olduğu ve dönüşüm değerini temsil eden, bir diğer ifadeyle ticarileşen paranın, insanı 

kendi üretimine nasıl yabancı konuma getirdiğini anlatmaktadır. Bu anlatı, Marx ve 

Polanyi’nin düşünceleriyle paralellik göstermektedir.  

Romanda izlerini gördüğümüz üçüncü tema, yoksulluk ve gelir dağılımıdır. Roman 

içerisinde birçok diyalogda üretilen artığın belirli bir azınlığın elinde toplandığı vurgulanmıştır. 

Gelir dağılımı teması, bölüşüm ilişkilerini de temsil etmektedir. Bu tartışma Ricardo’dan 

bugüne uzanmakta ve günümüz iktisatçılarınca sıkça tartışılmaktadır. Romanda nicel verilerle 

desteklenen bölüşüm ilişkileri, günümüz iktisatçılarının en yüksek gelirli %10 ve %1’lik 

kesimlerin gelir dağılımında adaleti bozucu etkisini önceleyen bir anlatı sunmaktadır. Ayrıca 

romanda servetin bir azınlık elinde tekelleşmesine de değinilmiş ve Irving Fisher’ın bu 

konudaki anlatısına benzer bir çerçeve çizilmiştir. 
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Romanda tespit ettiğimiz dördüncü tema, azgelişmiş ülkelerde burjuvazinin doğuşudur. 

Azgelişmiş ülkelerde toplumu dönüştürecek burjuva sınıfının yokluğu, 20. yüzyılda kalkınma 

iktisadı ve planlama ekolünün başat tartışmaları arasındadır. Bu düşünce okulları devlet eliyle 

yaratılacak burjuva sınıfına olumlu bakmaktadır. Bu fikriyat, sol ideolojiye sahip gençler 

arasında da hakimdir. Romanda, toplumu dönüştürecek yetiye haiz bir burjuva sınıfının 

yaratılması düşüncesine dair kalkınma iktisadı ve planlama ekolünün fikirlerine yakın 

diyaloglara rastlamak mümkündür. 

Romanda rastladığımız beşinci ve son tema, iktisadın toplumdan kopukluğunun 

eleştirisidir. Özellikle marjinalist ekolün yerleşmesiyle iktisadın ekonomi politikten ve 

Marksist dönüşüm problemini tartışmaktan vazgeçişi, toplum ve iktisat arasındaki bağları 

koparmış, ekonominin toplum içine yerleşen doğasını tahrip etmiştir. Toplumdan ayrı bir 

ekonomi kurgusunun başat aktörü, rasyonel bireydir. Rasyonel birey, marjinal fayda üzerinden 

hareket eder ve toplumda böyle bir bireyin temsilini bulmak güçtür. Romanda hem marjinalist 

dönüşüme hem de marjinalizme dayalı iktisat eğitimine önemli eleştiriler mevcuttur. 
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1.Giriş 

Ülkeler arasında gelişmişlik düzeyi sınıflandırması yapılırken soyo-ekonomik 

faktörlerin etkisi oldukça fazladır (Erol, 2013: 2). Gelişmişlik düzeyini belirleyen en yaygın 

kriterlerden biri kişi başına düşen milli gelirdir. Bir ülkede kişi başına düşen milli gelir ne kadar 

yüksekse o ülkenin gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Bilimin, teknolojinin ve 

entelektüel sermayenin önem kazandığı günümüzde, öncelerden kullanılan bu geleneksel 

ölçütün yanı sıra çağdaş bir ölçüt olan nitelikli insan gücü de gelişmişlik düzeyini belirlemede 

önem kazanmaktadır. Milli geliri yükseltmek için üretimin arttırılması ve sanayiye ağırlık 

verilmesi gerekmektedir. Nitelikli insan gücü sayısı da eğitimle arttırılabilmekte ve bu açıdan 

okullara, özellikle de üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Diğer taraftan ülkeler arası 

rekabette öne çıkmayı sağlayan bir başka etken de teknoloji ve yeniliklerdir. Bir ülkedeki 

teknoloji ne kadar yüksekse rekabet edebilme seviyesi ve bu rekabette öne çıkarak diğer 

ülkeleri geride bırakabilme becerisi o kadar fazladır. Dünyadaki rekabetin tamamıyla yenilikçi 

şirketler arasında olduğunu söyleyen Porter, teknolojik yenilik yapmanın verim üzerinde 

olumlu etki oluşturduğunu ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü getirdiğini iddia 

etmektedir (Porter, 1990: 74). Üniversite-sanayi iş birliği, ulusal inovasyon sisteminin temelini 

oluşturmaktadır (Göker, 2000: 2). Tüm ülkeler bu gerçeğin farkında olarak yenilikler 

konusunda öncü konumuna gelmek amacıyla plan ve projeler geliştirmektedir. 1950’li yılların 

başında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğündeki araştırmaların ticarileştirilmesi çabaları ile 

ortaya çıkan ve bugün “Silikon Vadisi” olarak bilinen teknopark da bu çalışmaların bir 

sonucudur (Erel, 2010: 7).  

Silikon Vadisi’nden Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft gibi dünya devi 

markaların çıkmasıyla birlikte teknoparklar yaygınlaşmaya başlamıştır. Üniversite-sanayi iş 

birliği üzerine kurulmuş olan bu konsept zamanla Batı Avrupa’da ve Japonya’da da ilgi 
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görmüştür (Kıncal, 2014: 6). İlerleyen süreçte Avrupa’nın diğer bölgelerine ve dünyaya 

yayılmaya devam etmiştir.  

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı Haziran ayı verilerine göre, 

Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 96’ya ulaşmıştır (www.sanayi.gov.tr). 

Türkiye’deki ilk teknokent olma özelliği taşıyan ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 2001 yılında kurulmuştur 

(Delichasanoglou, 2007). Yapılan araştırmanın örnekleminde yer alan Kocaeli Üniversitesi 

Teknopark ve Konya Teknokent 2004 yılında, Ulutek Teknopark 2005 yılında, Sakarya 

Teknokent 2009 yılında, İnnopark ise 2015 yılında kurulmuştur.  

TÜİK 2020-2021 verilerine göre imalat ve ticaretin toplam üretimden elde edilen gelire 

yaklaşık %62 oranında katkı sağlamasına rağmen, bilgi ve iletişim sektörü yaklaşık %2,6 

oranında katkı sağlamaktadır (www.tuik.gov.tr). Ülkemizdeki teknoparklarda yer alan 

firmaların sektörel dağılımı incelendiğinde ise bu durumun tersine bilgi, iletişim ve yazılım 

sektörünün yaklaşık %60-70 oranlarında olduğu görülmektedir.  

 

2. Teknopark Kavramı, Dünyada ve Ülkemizdeki Gelişimi 

Literatürde pek çok tanımı bulunan teknopark ya da diğer ifadeyle teknokent en geniş 

tanımla; “Bir ya da daha fazla üniversite, araştırma merkezi ve diğer kurumlarla resmi bağları 

bulunan, bilgi ve ileri teknoloji temelli firmaların kurulmasını ve gelişimini teşvik etmek 

amacıyla tasarlanan, bünyesinde kiralanmak üzere ayrılan alanları kiralayan ve buralarda 

faaliyet gösteren firmalara teknoloji transferi ile yönetim gibi konularda destek sağlayacak 

fonksiyonlara sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir girişimdir.” şeklinde ifade edilmiştir (lASP, 

2000).  

Dünyada ilk teknopark örneği 1951 yılında bir araştırmacı grubu tarafından 

Kaliforniya’da kurulmuştur. Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan ve “Silikon 

Vadisi” (Silicon Valley) olarak bilinen bu ilk örneğin büyük başarılar elde etmesi sonucu bu 

model tüm dünyaya yayılmıştır. Avrupa’daki ilk teknopark, İngiltere’de, çelik fabrikasını 

canlandırmak amacıyla 1975 yılında kurulmuştur (Akyüz, 2011a: 24). Türkiye’de teknopark 

kavramının ilk resmileşmesi ise 1984-1989 arasını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda gündeme gelmesiyle söz konusu olmuştur (DPT, Türkiye’nin Beşinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı, 1985).   

 Bir grup araştırmacı Stanford Üniversitesi öncülüğünde yaptıkları araştırmaları 

ticarileştirmek istemiş, bu amaç ve yoğun çabaları sonucu ilk kuluçka merkezi 1951’de 

Kaliforniya’da kurulmuştur. “Silicon Valley” (Silikon Vadisi) olarak bilinen ilk kuluçka 

merkezi dünyadaki en iyi örnektir ve dünya çapında yenilik yapan pek çok ünlü firma ilk olarak 

burada kurulmuştur (Çabukoğlu, 2015: 32).  Başarılı faaliyetler gerçekleştirilmesi neticesinde 

1970’lerin sonlarına doğru Amerika’daki kuluçka sayılarında büyük bir artış yaşanmıştır. 

Avrupa’daki ilk kuluçka merkezi ise 1975 yılında İngiltere’de çelik fabrikasını canlandırmak 

maksadıyla kurulmuştur (Akyüz, 2011b).  İlerleyen tarihlerdeki kalkınma planlarında da 

http://www.sanayi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://kalkinma.gov.tr/
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Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgesi (teknopark/teknokent) kurulması ve geliştirilmesine 

dair konular yer almıştır (Özbay, 2000: 113).   

Türkiye’de kurulan ilk teknoparklar, 2001 yılında faaliyete giren Ankara’daki ODTÜ 

Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kocaeli’deki TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi Teknoparkı’dır (www.btgm.sanayi.gov.tr, 2022a). Ülkemizde ilk teknoparkların 

faaliyete geçmesini takiben 2002 yılından itibaren hemen hemen her yıl yeni teknoparklar 

açılmaya devam etmiş ve Sanayi Bakanlığı’nda yer alan verilere göre bugün ülkemizdeki 

teknopark sayısı 96’ya ulaşmıştır. Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta, Denizli, Edirne, Elazığ, 

Sivas, Diyarbakır, Tokat, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, 

Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, 

Karaman, Muğla, Afyonkarahisar-(Uşak), Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, 

Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun, Rize, Yalova, Aksaray ve Adıyaman’da 

kurulu olan birer teknopark yer almaktadır. Bunların yanı sıra İstanbul’da 14, Ankara’da 11, 

Kocaeli’de 5, İzmir’de 4 ve Konya, Gaziantep, Antalya, Mersin, Hatay, Kayseri, Bursa, 

Eskişehir (Bilecik) ile Sakarya’da ikişer tane teknopark bulunmaktadır 

(www.btgm.sanayi.gov.tr, 2022b).  

 

3. Türkiye’deki Sektörel Dağılım 

Ülkemizdeki yapıyı sektörel açıdan tarım, sanayi, ticaret, hizmet ve inşaat olmak üzere 

5 ana sektöre ayırabiliriz. İngiltere’de ortaya çıkan sanayi devrimiyle birlikte dünyadaki tüm 

ülkelerde büyük bir önem kazanan sanayi sektörü ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından bir 

gösterge olarak kabul edilmektedir. Sanayisi gelişmiş ülkelerin gelir düzeyi ve buna bağlı 

olarak refah düzeyleri yüksektir. Ekonomik büyüme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

üzerinde en çok durulan konuların başında; sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sanayi 

sektörüne bağlı olduğu görüşü gelmektedir (Çolak ve İsmayilzada, 2021). Özellikle imalat 

sanayi, üretkenlik çalışmalarında da en çok önem verilen sektördür. Verimlilik artışının temel 

kaynağının imalat sanayi olduğu düşünülmektedir (Bulutay, 2005). İmalat sektörü, diğer 

sektörler için lokomotif görevi üstlenmekte, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

yaptığı yenilikler tarım ve hizmet sektörlerindeki yeniliklere yol açmaktadır.  

Her ülkedeki sektörel dağılım farklılık göstermekle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin ağırlıklı olarak sanayi sektörünün yoğun olduğu söylenebilmektedir. TÜİK verilerine 

göre ülkemizde; “Ticaret sektöründeki ciro %44,7'lik payı ile birinci sırada yer aldı. 

Girişimlerin ve istihdam payının en yüksek sayıda olduğu hizmet sektörünün ciro payı %14,1 

seviyesinde iken, sanayi sektöründe bu değer %35,9 oldu. 2021 yılı göstergelerine göre üretim 

değeri imalatta 4 trilyon 889 milyar TL, ticarette 1 trilyon 121 milyar TL, inşaatta 835 milyar 

TL, ulaştırma ve depolamada 771 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 

ve dağıtımında 666 milyar TL olarak gerçekleşti.” (www.tuik.gov.tr). Ayrıca daha detaylı 

sektör incelemesi yapıldığında 2021 yılı en yüksek üretim değeri dağılımının 4.889 milyar ile 

imalat, ikinci olarak 1.121 milyar ile ticaret ve üçüncü olarak 835 milyar ile inşaat sektöründe 

gerçekleştiği, bilgi ve iletişim sektörünün ise 254 milyar üretim değerini sağladığı 

http://www.btgm.sanayi.gov.tr/
http://www.btgm.sanayi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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görülmektedir. Oransal olarak ifade etmek gerekirse; imalat sektörü toplam içerisinde 

%50,38’lik bir üretim değeri sağlarken bilgi ve iletişim sektörü %2,6’lık bir değer sunmaktadır. 

 

4. Ar-Ge ve İnovasyon 

İnovasyon, bir buluş ile başlayarak bu buluşun geliştirilmesiyle devam eden, nihayetinde 

pazara yeni bir ürün veya hizmet şeklinde girmesiyle neticelenen bir süreç olarak ifade 

edilmiştir (Keith ve Theodore, 1984). OECD ile Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Oslo 

Kılavuzu’nda ise inovasyon, ‘yeni ya da büyük ölçüde değiştirilmiş ürün, mal, hizmet ya da 

sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya 

dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır’ şeklinde ifade edilmiştir. 

(OSLO Kılavuzu, 2005). OSLO kılavuzunda yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere 

inovasyonun ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, organizasyonel inovasyon ve pazarlama 

inovasyonu olmak üzere çeşitli türleri bulunmaktadır.  

Araştırma ve geliştirmenin kısaltması olarak yaygın bir şekilde kullanılan Ar-Ge, 

bilginin yeni ürünlere veya yöntemlere dönüştürülmesi için girişilen sistemsel çalışmalara 

verilen isimdir (Alptekin, 2006: 6). Bilim ile teknoloji inovasyonda önemli bir girdidir; 

araştırma ve geliştirme ise inovasyonu destekleyen faaliyetlerdir. Ar-Ge çalışmalarındaki 

amaç, bu çalışmaların inovasyona ve nihayetinde ekonomik, toplumsal bir faydaya 

dönüşmesidir (Elçi, 2007: 20).  Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payı, ülkelerin bilim 

ve teknolojideki dolayısıyla rekabetteki yerini belirlemektedir.  Ülkelerin bilim ve teknoloji 

politikası, üzerinde durmuş olduğu konulardaki farklılıklar; sahip olduğu ekonomik, sosyal ve 

siyasi etenler nedeniyle, o ülkeye özgü olmaktadır (Göker, 1998: 4). 

 

5. Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış, nitel veri toplama 

tekniklerinden gözlem ve derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Örneklem olarak Doğu 

Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren teknoparklar seçilmiştir. Ülkemizdeki diğer 

teknoparklar, özellikle de sanayinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç 

Anadolu Bölgesi’ndeki diğer teknoparklar ile ilgili yapılan incelemeler sırasında Konya’da 

kurulmuş olan İnnopark’ın diğer teknoparklardan farklı bir yapıda kurulmuş olması nedeniyle 

Konya’daki teknoparklar da örnekleme dahil edilmiştir. Netice olarak Bursa Ulutek 

Teknopark, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Sakarya Teknokent, İnnopark ve Konya 

Teknokent olmak üzere araştırma örnekleminde beş teknopark yer almaktadır. Kurulum 

aşaması tamamlanmış olan; ancak firma kabul işlemleri devam eden Yalova Teknopark ve 

Bilecik Teknopark örneklemin dışında tutulmuştur.  

 

6. Analiz ve Bulgular 

Araştırma örnekleminde yer alan teknoparklara ziyaretler gerçekleştirilmiş, teknoparklar 

yerinde incelenerek gözlem yapma imkânı bulunmuştur. Örneklemde yer alan Kocaeli 
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Üniversitesi Teknopark mülakat talebimizi geri çevirerek soruları mail yoluyla 

cevaplandırmayı kabul etmiştir. Bu yüzden bir tek bu teknoparka dair yerinde inceleme 

yapılamamıştır. Sakarya Teknokent ve Ulutek Teknopark bünyesinde bulundukları 

üniversitenin yerleşkesinde, Konya Teknokent ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark üniversite 

yerleşkesinden daha uzak bir bölgede, İnnopark ise organize sanayi bölgesinde kurulmuştur. 

Tüm binaların modern ve yeni olduğu gözlemlenen teknoparklarda firmaların kiralaması 

amacıyla ofis tarzı alanlar tahsis edildiği görülmüştür.  

Ziyaretlerde teknopark yöneticileri ile mülakatlar gerçekleştirilmiş ve yarı 

yapılandırılmış sorular yöneltilerek veri toplanmaya çalışılmıştır. Teknoparklarının tarihsel 

süreci ve genel yapısı ile ilgili bilgiler paylaşan yöneticilerden teknoparklarında yer alan 

firmalara ne gibi destekler sağladıklarına ve firmaların sektörel dağılımına dair sorular 

yöneltilmiştir. Beş yönetici de vergi muafiyeti avantajı sağladıklarını, mentorluk desteği 

verdiklerini belirtmiş, sektör olarak da, İnnopark dışında diğer dört teknoparkta ağırlıklı olarak 

yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı ifade edilmiştir. 

Firmaların teknoparkta yer alabilmesi için teknopark tarafından oluşturulan kurula 

ticarileştirilebilir inovatif bir proje sunmaları ve projelerinin onay alması gerekmektedir.  

Teknopark yöneticilerine, kabul edilen firmalarda sektörel açıdan herhangi bir kısıtlama olup 

olmadığı sorulmuş, tüm yöneticiler bir kısıt olmadığını, tüm sektörlerin teknoparkta yer 

alabileceğini belirtmiştir. Buna rağmen teknoparklarda yer alan firmaların neden çoğunlukla 

yazılım firmalarından oluştuğunu anlayabilmek üzere bu sorunun cevabı teknopark 

yöneticilerinden öğrenilmeye çalışılmıştır.  

Kocaeli Üniversitesi Teknopark yöneticileri ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilemediği 

için göndermiş oldukları mailde yazılım firmalarının ağırlıkta olduğunu yazmış; ancak sebebi 

ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlardır. Ulutek, Sakarya Teknokent ve Konya 

Teknokent yetkililerinin hepsi teknokentlerinde %70’den fazla yazılım firmasının yer aldığını 

söylemiştir. Sakarya Teknokent yetkilisi bunun nedeninin Ar-Ge projesi olma zorunluluğundan 

kaynaklandığını belirtirken Ulutek yetkilisi, yazılım firmalarının dışarıda çok büyük bir yeri 

olmadığı ve büyük bir mekâna ihtiyaç duymadıkları için onları teknoparka getirmenin daha 

kolay olduğunu dile getirmiştir. Konya Teknokent yetkilisi bunun nedenini yazılım sektörünün 

insan temelli bir sektör olmasına bağlamış, diğer sektörlere nazaran SGK avantajlarından daha 

çok yararlandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca, genelde sipariş usulüyle çalışan yazılım 

firmalarının yazılıma ekledikleri her bir yeniliğin inovasyon kabul ediliyor olmasının, 

dolayısıyla inovasyon yapma imkanlarının daha kolay olmasının da bu sonuçta etkisi olduğunu 

belirtmiştir. İnnopark yetkilisi ise kuruluş yeri, yönetim yapısı, fonksiyonu ve fiziksel 

imkânları olmak üzere dört yönüyle Türkiye’deki diğer teknoparklardan farklı olduklarını dile 

getirerek diğer teknoparklarda yazılım sektörünün ağırlıklı olmasına rağmen kendi 

teknoparklarında yalnızca %35 oranında yazılım firması bulunduğunu söylemiştir. Yazılımın 

dışında özellikle makine, mekatronik, elektronik, tarım, gıda, kimya, ileri malzemeler, enerji 

gibi çok farklı alanlarda firmaların da bulunduğunu belirterek, belli bir konuya odaklı 

çalışmadıklarını dile getirmiştir. Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkan ürünlerin seri 

üretimine de fırsat sağlayacak şekilde tasarlanmış atölye ve büyük alanların diğer sektörler için 
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de uygun olması nedeniyle sektörel açıdan diğer teknoparklardan farklı olarak bu şekilde bir 

dağılım olduğunu belirtmiştir.  

 

7. Sonuç 

Teknopark ya da diğer ifadeyle Teknokent, Amerika’da kurulan Silikon Vadisi ile 

1950’li yıllarda ortaya çıkmış olan bir modeldir. Dünyada üniversite-sanayi iş birliği açısından 

en başarılı model olarak dikkat çeken bu model, günümüzde de birçok ülkede 

yaygınlaşmaktadır. Teknoloji ve ekonominin gelişmesinde en önemli araç olduğu düşünülen 

teknoparklar ülkemizde de büyük öneme sahiptir. Ar-Ge projeleri ile inovatif fikirleri olan 

firmalar teknoparklar sayesinde desteklenmekte, vergi muafiyetlerinden yararlanma ya da 

mentorluk hizmeti alma gibi avantajlara sahip olmaktadırlar. Genellikle üniversitelerin 

yerleşkesi içerisinde konumlanmış olan teknopark binaları, firmaların projelerini geliştirmeleri 

için ayrılmış ofislerden oluşmaktadır. Bir Ar-Ge ve inovasyon projesi olan firma, projesini 

tamamlamak üzere belirli bir süreliğine ve belli bir kira bedelini ödeyerek teknoparktaki ofiste 

faaliyetlerine devam etmektedir.  

Araştırmada yapılan mülakatlar neticesi edinilen bilgilere dayanarak söylenebilir ki; bu 

süreçte vergi muafiyetlerinden yararlanması, gerektiğinde teknopark tarafından mentorluk 

hizmeti alabilmesi ve ayrıca teknopark içerisinde yer almanın olumlu bir imaj oluşturması 

firmalar için teknoparkları cazip hale getirmektedir. Ve yine yapılan mülakatlar neticesi, 

teknoparklardaki firmaların %70-80 oranında yazılım sektöründe faaliyet gösterdiği 

anlaşılmaktadır. TÜİK verilerine bakıldığında ülkemiz sanayi yapısının bu durumdan çok uzak 

olmasına rağmen teknoparklardaki yazılım firması yoğunluğunun nedenleri bu çalışma 

aracılığı ile araştırılmak istenmiş, yapılan mülakatlarda beş teknopark yöneticisi de konuyu 

farklı bakış açılarıyla değerlendirmiştir. Ortak görüş ise teknoparkların kuruluş yapılarının 

diğer sektörlere çok uygun olmadığı, yazılım sektöründeki firmaların çalışması ve Ar-Ge 

yapmasına daha uygun olduğu şeklindedir. Farklı yapıda kurulmuş olan İnnopark’taki sektör 

dağılımı bu görüşü ispatlar niteliktedir.  

Ar-Ge çalışması, inovasyon denilince akla ilk olarak fen bilimleri ve somut bir çıktı 

gelmektedir. Oysa inovasyon çeşitlerine bakıldığında süreç inovasyonu, hizmet inovasyonu, iş 

modeli inovasyonu, pazarlama organizasyonu ve organizasyonel inovasyon olmak üzere farklı 

inovasyon türlerinin olduğu görülmektedir. Yaşamış olduğumuz yüzyıl ve önümüzdeki yıllar 

için teknoloji ve bilgi ağırlıklı ekonomi sisteminin en önemli sektörlerinden biri şüphesiz ki 

yazılım sektörüdür. Ve yazılım ülkelerin gelişiminde büyük önem arz etmektedir. Ancak 

yazılıma ağırlık verilirken diğer sektörlerdeki inovasyon çalışmaları da göz ardı edilmemeli ve 

onlara yönelik de politikalar geliştirilmelidir. Özellikle ülkemiz ekonomisine en büyük girdiyi 

sağlayan imalat sanayi sektöründe inovasyon çalışmalarının arttırılması ve teknoparklardan 

daha çok yararlanabilmeleri için yeni modeller geliştirilmesi faydalı olacaktır.  

Netice olarak bu çalışmada ortaya konmuş olduğu gibi farklı yapıda tekoparklar aracılığı 

ile özellikle ekonomimize büyük girdiler sağlayan imalat sektörümüz başta olmak üzere diğer 

sektörlerin de inovasyon çalışmaları daha çok desteklenebilir. Ülkemizdeki teknopark sayısı 

https://btm.istanbul/blog/silikon-vadisinde-bir-turk-girisimi-udemy
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96’ya ulaşmıştır ve pek çok ilimizde birden çok teknopark faaliyet göstermektedir. Bu 

teknoparkların illere göre dağılımı incelendiğinde; İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de 5’ten fazla 

teknopark olduğu, on ilimizde ise 2’den fazla teknoparkın bulunduğu görülmektedir. 

Teknoparkların şehir ve bölgenin sanayi yapısına uygun, sektör dağılımını göz önüne alarak 

planlanması, özellikle de aynı şehirde yer alan birden çok teknoparkın ihtiyaç odaklı bir 

yaklaşımla sektörlerle ilgili farklılıkları göz önüne alarak alternatifler sunacak şekilde 

kurulmasının teknoparkların ekonomimize daha büyük katkılar sunması açısından yararlı 

olacağı düşünülmektedir. 
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BİST 30 ENDEKSİNDE PARÇACIK SÜRÜ 

OPTİMİZASYONU İLE MAKSİMUM  

SHARPE ORANLI PORTFÖYÜN BELİRLENMESİ 
 

Metin ÖNER1 

 

 

1.Giriş 

Portföy, para cüzdanı anlamına gelse de finans alanındaki anlamı emtia piyasalarında 

varlık çeşitlendirmesidir. Bir başka ifade ile bir yatırımcının herhangi bir finansal varlığa 

yatırdığı para karşılığında kazanç beklerken yaşayabileceği kayıp yönlü gelişmeyi başka 

finansal varlıklara yatırım yaparak dengeleme stratejisidir. 

Yatırımcının portföy oluşturma stratejisi, risk alma tutumuna bağlı olarak, riskli ve 

risksiz finansal varlıkların farklı bileşiminden oluşabilmektedir. Finansal piyasalara göz 

atıldığında, yatırımcının portföyünü şekillendirirken parasını yatırabileceği çok faklı seçenek 

karşısına çıkmaktadır. Yatırımcının değerlendirebileceği seçenekler arasında devlet tahvilleri 

gibi risksiz varlıklar olabileceği gibi hisse senetleri gibi riskli varlıklar olabilmektedir.   

  Yatırımcının riskli varlık alımlarını seçerken kullandığı karar ölçütü, geçmişte finansal 

varlıklar için gözlenen gelişmelerdir. Her ne kadar varlıkların geçmişteki fiyatlarını 

değerlendirmede kullanılan teknik analiz ve bilanço analizlerine dayanan temel analiz 

yararlanılabilecek geleneksel yaklaşımlar olsa da bu yaklaşımlar yatırımcının portföy 

seçiminde hangi varlıklara hangi oranlarda yatırım yapması gerektiğini söylemezler. Teknik ve 

temel analizler yatırımcının portföy seçimini yapabileceği varlık kümesini oluşturabilmektedir. 

Sonuçta, yatırım kümesine alınan varlıklar yeniden değerlendirmeye alınarak portföy 

seçiminin sübjektif kriterlere göre yapılması gerekecektir.            

Geçmişteki fiyat hareketlerini kullanarak beklenen getirinin maksimize edilmesi, riskin 

minimize edilmesi temel prensibine dayanan portföy seçiminin matematiksel optimizasyon ile 

belirlenmesine portföy optimizasyonu adı verilir. Günümüzde portföy optimizasyon 

tekniklerinin önem kazanmasında Nobel ödüllü Markowitz’in (1952 ve 1959) öncü çalışmaları 

ile başlayan modern portföy teorisi anlayışının benimsenmesi büyük rol oynamıştır. 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, metin.oner@cbu.edu.tr, Orcid: 0000-0002-0795-2050 
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Modern portföy teorisi ile eş anlamlı kullanılan Markowitz ortalama varyans modelinde 

risk varyans ile ölçülmektedir. Markowitz ortalama varyans modelinde portföyün 

oluşturulması “etkin sınır” kavramı içinde gerçekleştirilmektedir. Etkin sınır üzerindeki her 

nokta kuadratik (karesel) programlama ile bulunan bir portföy bileşimine karşı gelir. 

Markowitz ortalama varyans modeli kullanılarak elde edilen etkin sınır portföy seçimini 

açıklayan en önemli araçtır. 

Sharpe oranı, oluşturulan bir portföyün performansını ölçmede kullanılabilecek en 

önemli ölçütlerden biridir. Sharpe oranı dışında birçok performans ölçütü tanımlanmıştır. Buna 

karşın, Sharpe oranı Markowitz ortalama varyans modeliyle elde edilen bir portföyün 

yorumlanmasında kullanılabilecek en popüler ölçüttür. Matematiksel tanım olarak Sharpe 

oranı, düşey eksende risksiz getiri noktasından etkin sınıra teğet olarak çizilen doğrunun 

eğimidir. Doğal olarak bu portföy, etkin sınırın tanjant portföyü olarak adlandırılmaktadır 

(Topal ve İlarslan, 2009; Demir ve Derer, 2012). 

Günümüzde bilgisayar paket programlarında mevcut çözücüler kullanılarak ortalama 

varyans portföy optimizasyon problemleri rahatlıkla çözülebilmektedir. Buna karşın, yapay 

zekâ teknolojisinde yaşanan gelişmeler farklı çözüm yöntemlerini gündeme getirmiştir. Bu 

nedenle portföy optimizasyonunda optimale yakınsak sonuçlar veren sezgisel yöntemlerin 

kullanılması önemli hale gelmiştir. Portföy optimizasyonunda kullanılabilecek ve literatürde 

iyi sonuçlar verdiği gösterilen sezgisel yöntemlerin başında Parçacık Sürü Optimizasyonu 

(PSO) gelmektedir.  

Bu çalışmanın ana amacı ortalama varyans portföy optimizasyonu ile elde edilen etkin 

sınırda, maksimum Sharpe oranına sahip tanjant portföyü PSO algoritması ile bulmak ve BİST 

30 endeksinde işlem gören hisse senetlerine yönelik bir uygulama sunmaktır. 

 

2. Literatürde Yapılan Çalışmalar 

PSO algoritmasının portföy optimizasyonunda kullanımı birçok araştırmaya konu 

olmuştur. Chen vd. (2006) PSO yönteminin portföy optimizasyonunda kullanılabileceğine 

yönelik öncü çalışmalardan biridir.  Fernandez & Gomez (2007) çalışmalarında beklenen getiri, 

risk ve optimum portföyün elde edilmesinde PSO yöntemini kullanmışlardır. PSO’nun portföy 

optimizasyonunda kullanımını odak noktası seçen teknik anlamda ilk ayrıntılı çalışma Cura 

(2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. PSO ile bulunan sonuçlar diğer sezgisel yöntemlerle 

karşılaştırılarak, yöntemin etkinliği yorumlanmıştır. Zhu vd. (2011) PSO algoritmasının 

genetik algoritmalar ile karşılaştırıldığında portföy optimizasyonunda son derece etkin bir 

yöntem olduğunu ve portföy optimizasyonunda melez yöntemlerin kullanılmasıyla daha iyi 

sonuçlara ulaşılabileceğini göstermişlerdir. Sun vd. (2011) çok aşamalı portföy optimizasyonu 

için DPSO olarak adlandırdıkları yeni bir PSO yaklaşımı önermişlerdir. Golmakani ve Fazel 

(2011) kısıtlı Markowitz ortalama varyans optimizasyonu için PSO yöntemini kullanmışlar ve 

PSO sonuçlarını genetik algoritma ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırmıştır. Deng vd. (2012), 

varlık sayısı kısıtlı Markowitz portföy seçim problemlerine yeni bir PSO yaklaşımı 
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sunmuşlardır. Corazza vd. (2013), doğrusal olmayan karma tamsayılı ve kısıtlı portföy 

optimizasyonu problemleri için PSO yöntemini kullanmışlardır. Kamali (2014), portföy 

optimizasyon problemleri için PSO ve genetik algoritma yöntemini birlikte kullanmışlardır. 

Çelenli vd. (2015) İMKB 30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin günlük getirilerini 

kullanarak maksimum Sharpe oranlı portföye yönelik optimum çözüm sonuçları ile klasik PSO 

ve garanti yakınsamalı PSO ile elde edilen çözüm sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Akyer vd. 

(2018) PSO’nun ortalama varyans portföy optimizasyonunda kullanımını ele almışlar, BİST 

30 ve BİST 100 endekslerinde işlem gören hisse senetleri üzerine uygulama sunmuşlardır. 

Adıgüzel Mercangöz (2019) PSO yöntemini BİST’de ulaştırma sektörü hisseleri arasından 

portföy seçimi probleminde kullanmıştır. Hüseyinov ve Uluçay (2019) BİST ve kripto para 

borsasından seçtikleri 25’er finansal varlık üzerinde genetik algoritma ve PSO algoritmalarını 

kullanarak maksimum Sharpe orana sahip portföyleri elde etmişlerdir.  Çelenli (2020) farklı 

parçacık sayı ve eylemsizlik katsayılarını kullanarak oluşturdukları kümelerde maksimum 

Sharpe oranlı portföyleri elde etmişler, ardından CCR Veri Zarflama Analizi ile elde edilen 

portföylerin etkinlik skorlarını bulup, Andersen Petersen yöntemi olarak bilinen süper etkinlik 

Veri Zarflama Analizi ile etkin portföylerin sıralamasını yapmışlardır.  

 

3. Sharpe Oranı 

Etkin sınır üzerindeki her nokta yatırımcının risk ve getiri açısından beklentilerini 

gerçekleyen bir portföye karşı gelmektedir. Markowitz ortalama varyans portföy 

optimizasyonunda etkin sınır aşağıdaki modele göre şekillenir. 

Semboller: 

,i jr r  : 𝑖 ve 𝑗 finansal varlıkları için getiri vektörü.   

,i jx x  : Portföy bileşiminde 𝑖 ve 𝑗 finansal varlıkların oranları. 

( , )i jCov r r : 𝑖 ve 𝑗 varlıklarının getirileri arasındaki kovaryans. 

i  : 𝑖 finansal varlığının beklenen getirisi, ( )i iE r = . 

 : Yatırımcının riskten kaçınma düzeyi.  

  

1 1 1
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Eşitlik 1’de verilen modelin amaç fonksiyonunda aynı anda portföyün riski 

küçültülmeye çalışılırken, portföyün beklenen getirisi büyültülmeye çalışılmaktadır. Amaç 

fonksiyonunda birinci köşeli parantez portföyün varyans olarak riskini, ikinci köşeli parantez 

portföyün beklenen getirisini göstermektedir. Bu çok amaçlı Markowitz ortalama varyans 

modelinde etkin sınır  ile gösterilen yatırımcının riske karşı aldığı tutuma göre 

şekillenmektedir. Yatırımcının riskten kaçınma düzeyi olarak tanımlanan bu faktör 0 ≤ 𝜆 ≤ 1 

aralığında değişmektedir. Eğer =1 ise yatırımcı tamamen riskten kaçınma eğilimindedir. 

Model ile elde edilen bu portföye global minimum varyanslı portföy adı verilmektedir. Global 

minimum varyanslı portföy etkin sınırın birinci uç noktasıdır. Eğer =0 ise yatırımcı tam 

anlamıyla riski seven bir yatırımcıdır. Model ile elde edilen bu portföye maksimum getirili 

portföy adı verilmektedir. Bu portföy etkin sınırın ikinci uç noktasıdır. 

Sharpe oranı bir portföy için risksiz oranın (Rf) üzerinde elde edilen getiri ortalamasının, 

standart sapmaya (riske) bölünmesi ile hesaplanan bir performans ölçüsüdür (Sharpe 1966 ve 

1994). Bir yatırımcı portföyü için aşağıda gösterilen formül ile hesaplanmaktadır. 

( , )

T

i f

T

i j

x R
Sharpe Oranı =

x Cov r r x

 −
    (2) 

Sharpe oranının maksimum olduğu tanjant portföyün grafiksel yorumu Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Maksimum Sharpe oranlı tanjant portföyün grafiği 
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Etkin sınır üzerinde yer alan herhangi bir portföy yatırımcının amacına göre şekillenen 

yatırım yapılabilir bir portföydür. Bu portföy için hesaplanan Sharpe oranı portföyün 

performansının yorumlanmasında kullanılabilecek bir ölçüt olacaktır. Etkin sınır üzerindeki bir 

portföy, maksimum Sharpe oranlı tanjant portföyün altında ise yatırımcının riskini küçülterek 

daha yüksek getiri elde etmekten vazgeçtiğini, üstünde ise riskini büyülterek daha yüksek getiri 

beklentisinde olduğunu gösterecektir. 

 Sharpe oranının maksimum olduğu tanjant portföyün elde edilmesini sağlayan 

matematiksel model Eşitlik 3’te verilmiştir. 

, ,
max
1 n

N

i i f

i 1

N Nx x

i j ij

i 1 j 1

N

i

i 1

i

x R

x x

         x 1

         0 x 1





=

= =

=

−

=

 





          (3) 

Eşitlik 3’te verilen modelin çözümü doğrusal olmayan matematiksel programlama ile 

yapılmaktadır (Öner, 2022). 

 

4. Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) 

Doğada birçok canlı türü beslenebilmek, avcılardan korunmak gibi ortak yaşam 

çıkarlarını birlikte gerçekleştirebilmek amacıyla sürüler halinde yaşarlar. Sürü davranışı bu tür 

canlılarda görülen ortak sosyal hareket etme tarzıdır. PSO, kuş ve balık sürülerinde gözlenen 

ortak sosyal davranışları sürekli optimizasyon problemlerinin çözümüne uyarlayarak 

optimuma yakınsak çözümün elde edilmesinde kullanılan bir arama algoritmasıdır. 

PSO ilk olarak Russel Eberhart ve James Kennedy tarafından tanıtıldıktan sonra 

(Eberhart & Kennedy, 1995 ve Kennedy & Eberhart, 1995) optimum çözüme hızlı yakınsama 

yeteneği sayesinde çok popüler hale gelmiştir. Literatür incelendiğinde PSO algoritmasının çok 

farklı alanlarda kullanıldığı görülebilir.  

PSO algoritmasında her parçacık bir çözüme karşı gelmekte ve sonuçta belirlenen sürü 

(popülasyon) büyüklüğü kadar çözüm sonucu alınmaktadır. Her parçacıktan elde edilen çözüm 

sonucu boyut olarak adlandırılan sayı kadar karar değişkenlerinin aldıkları değeri 

göstermektedir. Sonuçta bu karar değişkenlerinin değerlerine göre amaç fonksiyonunun çözüm 

kalitesi belirlenir. Bu noktada PSO algoritmasında pbest olarak adlandırılan parçacık en iyisi 

ve gbest olarak adlandırılan sürü en iyisi değerleri hafızada tutulur. Her parçacık kendi en iyisi 

ile sürü en iyisini bilerek iterasyon olarak adlandırılan her yinelemede hız ve konumunu 

güncelleyerek yeni çözüm sonuçlarını üretir. Bu döngü maksimum iterasyon sayısı kadar 
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yinelenerek işletilir. Her iterasyonda parçacık hız ve konum güncellemesi PSO algoritmasının 

kendine özgü formülü ile yapılır. 

 

5. Tanjant Portföy İçin PSO Algoritması 

Bu çalışmada PSO algoritmasının yürütümü için gerekli olan kod yazılımı MATLAB 

programında yapılmıştır. MATLAB programında gerçekleştirilen PSO kodlamasında, 

optimuma yakınsak maksimum Sharpe oranlı tanjant portföyü bulmak için aşağıdaki adımlar 

izlenmiştir. 

1.Adım: BİST 30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin düzeltilmiş günlük kapanış 

fiyatlarından hareketle her hisse senedine ait logaritmik (sürekli) getiriler Eşitlik 4’te verilen 

formüle göre hesaplanmıştır.  

 
i ,t

i ,t

i ,t 1

P
r ln

P −

 
=  

 
        (4) 

2.Adım: PSO parametreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

𝑑: Problemin boyutu, BİST 30 hisse senedi sayısı, 𝑑 = 30’dur. 

𝑤 : Atalet katsayısı, 𝑤 = 0,72. 

𝑐1 : Parçacık hız katsayısı, 𝑐1 = 1,42. 

𝑐2 : Sürü hız katsayısı, 𝑐2 = 1,42. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 : Minimum hız sınırı, 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0. 

𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠 : Maksimum hız sınırı, 𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠 = 1. 

𝑝𝑆𝑖𝑧𝑒 : Sürü popülasyon büyüklüğü. 

𝑖𝑡𝑒𝑟 : İterasyon sayısı (durdurma kriteri), 𝑖𝑡𝑒𝑟 = 200. 

3.Adım: Başlangıç sürüsü yaratılarak ilk çözüm sonucu elde edilmiştir. Başlangıç 

sürüsündeki her parçacık 𝑑 = 30 adet [0, 1] aralığında sürekli üniform rastgele sayılardan 

oluşmaktadır. Başlangıç sürüsündeki her parçacığın Eşitlik 3’te verilen modelde ix 1=   

kısıtı için rastgele sayıların toplamının bire eşitlenmesini sağlayacak oran düzeltmesi 

yapılmıştır. Başlangıç sürüsünden elde edilen parçacık en iyisi (pbest) ve sürü en iyisi (gbest) 

sonuçları ilk değerler olarak hafızaya alınmıştır.  

4.Adım: İterasyon döngüsü başlatılmıştır. Belirlenen iterasyon sayısı kadar bilgisayar 

araması yapılarak Eşitlik 3’te verilen modelin amaç fonksiyonunda optimum çözüme doğru 

yaklaşan gelişme işlemleri yapılır. PSO algoritmasında bu geliştirme işlemi başlangıç 

sürüsünden başlayarak son iterasyon sayısına kadar devem ettirilir. Bu geliştirme işlemi PSO 

algoritmasının en can alıcı noktasıdır. Bu işlemlere hız ve pozisyon güncelleme işlemi adı 

verilir. Bu işlemler Eşitlik 5’te verilen formüller aracılığı ile yapılır. 
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( ) ( ) ( ( ))

( ( ))

( ) ( ) ( )

id id 1 i1 id id

2 i2 d id

id id id

v t w v t 1 c rand pbest x t 1

          c rand gbest x t 1

x t x t 1 v t

=  − +   − −


+  − −


 = − +

 (5) 

Eşitlik 5’te verilen formülde 𝑡 indisi iterasyon sayısını simgelemektedir. Formülde 𝑣(𝑡) 

t.inci iterasyondaki hız, 𝑥(𝑡)  t.inci iterasyondaki pozisyon güncellemesini göstermektedir. 

Formülde 𝑐1 ve 𝑐2 değerleri sabit hız katsayıları; 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖1 ve 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖2 değerleri [0 1] aralığında 

üretilen üniform dağılımlı rastgele sayılardır. Formülde 𝑤 ile gösterilen atalet (eylemsizlik) 

katsayısıdır. Formülde hız sınırları 𝑉𝑚𝑖𝑛  ile 𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠  alt ve üst sınır değerleri arasında 

sınırlandırılmaktadır. Her güncellemede parçacık en iyisi (pbest) ve sürü en iyisi (gbest) 

bilgisayar hafızasında tutularak amaç fonksiyonundaki gelişmeler kaydedilir. 

5.Adım: İterasyon döngüsü sonlandırılarak en iyi gbest çözüm değeri amaç fonksiyonu 

değeri olarak kabul edilmiştir. 

 

6. Uygulama  

Bu çalışmada kullanılan örneklem, 28.10.2021 – 31.10.2022 tarihleri arasındaki BİST 

30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin günlük düzeltilmiş kapanış fiyatlarıdır. Veri 

düzenlemesi EXCEL dosyası olarak hazırlanarak, MATLAB programına transfere uygun hale 

getirilmiştir. PSO algoritması için EXCEL dosyası olarak hazırlanmış veri seti düzenlemesi 

Şekil 2’de gösterilmiştir. Tanjant portföyü için risksiz oran gösterge tahvillerinden yararlanarak 

yıllık %15 olarak kabul edilerek, bileşik faiz formülü ile günlük %0,000383 olarak alınmıştır. 

 

Şekil 2. EXCEL dosyasında hazırlanan veri seti. 

 

MATLAB programında PSO algoritmasının icrası için yapılan yazılım, PSO adımlarının 

yürütümünü sağlayan bir MATLAB ana dosyası ve ana yazılım dosyasına bağlı iki MATLAB 

fonksiyon dosyasından oluşmaktadır. Birinci fonksiyon dosyası EXCEL dosyasından veri 
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setinin MATLAB programına transferi ve PSO model parametrelerinin atanmasını 

sağlamaktadır. İkinci fonksiyon dosyası parçacıklardan elde edilen portföy bileşimlerine göre 

Sharpe oranı hesaplamasını yaptırmaktadır. Şekil 3’te MATLAB PSO yazılımının yürütümü 

ile sonuçların alınmasına ilişkin bir ekran kesiti gösterilmektedir. 

 

Şekil 3. MATLAB PSO yazılımından sonuçların alınması 

 

7. Bulgular 

Araştırmada 31.10.2022 tarihi itibariyle BİST 30 endeksinde işlem gören 30 adet hisse 

senedinin düzeltilmiş günlük kapanış fiyatlarından hesaplanan sürekli (logaritmik) getirileri 

kullanılmıştır. 28.10.2021 – 31.10.2022 tarihleri arasındaki 12 aylık araştırma dönemi için 

hesaplanan günlük logaritmik getirilere ait tanımlayıcı istatistikler EK’1’de verilmiştir. 

Çalışmada kullanılan tarih aralığı içinde BİST 30 endeksinde işlem gören hisse senetleri 

kümesi içinden Eşitlik 3’te verilen modele göre Sharpe oranını maksimum yapan tanjant 

portföyün MATLAB programında doğrusal olmayan programlamaya dayanan optimum 

çözümü ile farklı popülasyon büyüklükleri için PSO algoritmasından elde edilen portföy 

bileşimleri Tablo 1’de gösterilmiştir. PSO algoritmasının yürütümünde kullanılan popülasyon 

büyüklükleri (pSize) sırasıyla 50, 100, 500 ve 1000 olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Gözlenen portföy bileşimleri 

 

Hisse Adı 

Optimum 

Çözüm 

PSO 

pSize = 50 

PSO 

pSize = 100 

PSO 

pSize = 500 

PSO 

pSize=1000 

AKSEN %24,83 %25,011 %24,946 %25,056 %24,890 

HEKTS %26,05 %25,346 %26,117 %25,832 %26,027 

SASA %18,97 %21,630 %18,567 %19,187 %18,849 

THYAO %24,49 %22,902 %24,530 %24,568 %24,504 

GARAN %3,12 %2,0416 %1,0953 %2,3425 %3,1835 

ISCTR %2,53 %2,4286 %4,465 %2,9666 %2,4826 

DİĞER 0 %0,6408 %0,6408 %0,0479 %0,0676 

 

Tablo 1’de MATLAB programında yazılan PSO algoritmasından elde edilen portföy 

bileşimlerine göz atıldığında genel olarak optimale oldukça yakınsak sonuçların elde edildiği 

görülebilir. Özellikle popülasyon büyüklüğü olarak 500’ün üzerinde parçacıktan oluşan sürü 

büyüklüklerinden elde edilen sonuçların optimal sonuçlara son derece yakın gerçekleştiği 

gözlenmiştir. Ayrıca optimum çözüm sonucunda bileşimde olmayan diğer hisse senetlerinin 

popülasyon büyüklüğü arttıkça sıfıra daha çok yakınsadığı da bir gerçektir. Tablo 1’de verilen 

portföy bileşimlerinin maksimum Sharpe oranları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Gözlenen maksimum Sharpe oranları 

Çözüm Yöntemi Maksimum Sharpe Oranı 

Optimum Çözüm 0,311612 

PSO pSize = 50 0,311043 

PSO pSize = 100 0,311335 

PSO pSize = 500 0,311562 

PSO pSize = 1000 0,311491 

   

Tablo 2’de farklı çözüm yöntemlerinden elde edilen maksimum Sharpe oranları 

incelendiğinde farklı popülasyon büyüklüklerinde yürütülen PSO algoritması sonuçlarının 

optimale son derece yakınsak olduğu görülebilir. Bu durum Eşitlik 3’te verilen Sharpe oranı 

maksimizasyonuna dayanan modelin çözümünde PSO algoritmasının hızlı ve etkin yakınsama 

özelliği ile portföy optimizasyonunda kullanışlı bir yöntem olduğu söylenebilir. Benzer 

yakınsama sonuçları Tablo 3’te verilen portföylerin beklenen getirileri ve standart sapma 

olarak riskleri için de söylenebilir. 
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Tablo 3. Portföy bileşimlerinin beklenen getiri ve riskleri 

Çözüm Yöntemi 
Beklenen 

Günlük Getiri 

Beklenen Risk 

(Standart Sapma) 

Optimum Çözüm 0,007829 0,023894 

PSO pSize = 50 0,007851 0,024011 

PSO pSize = 100 0,007854 0,023998 

PSO pSize = 500 0,007843 0,023945 

PSO pSize = 1000 0,007837 0,023930 

 

8.Sonuç 

PSO sürekli optimizasyon problemleri için sürü zekâsına dayanarak optimale yakınsak 

çözümlerin elde edilmesinde kullanılan sezgisel bir yöntemdir. Bu tanımlamaya bakıldığında 

PSO algoritmasının kullanılabileceği en önemli alanlardan birisinin portföy optimizasyon 

problemlerinin çözümü olacağı açıktır. 

Bu araştırmada PSO algoritmasının portföy optimizasyon problemlerinde optimale hızlı 

yakınsama özelliği ile etkin ve kaliteli çözümler verebileceği gösterilmiştir. Nitekim MATLAB 

programında kodlaması yapılan PSO yazılımı ile bulunan Maksimum Sharpe oranına sahip 

tanjant portföylerin sonuçları ile doğrusal olmayan programlama sonuçları birbirlerine 

neredeyse aynısı denecek kadar yakındır.     

Günümüzde finansal piyasalarda hem tür hem de sayı bakımından çok farklı finansal 

varlıklara yatırım yapma olanağı vardır. Bu çeşitlilik profesyonel portföy danışmanlarının bile 

baş edemeyeceği boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle portföy optimizasyon sonuçlarından kolaylıkla 

yararlanabilmeyi kolaylaştıracak yapay zekâ yöntemlerinin kullanımına doğru bir eğilim 

oluşmuştur. Bu eğilim sonucunda kaliteli yakınsak sonuçları veren sezgisel algoritmalardan 

yararlanma isteği artmıştır. Optimal sonuçlara hızlı yakınsama özelliği ile PSO algoritması, bu 

hedef doğrultusunda kullanılabilecek önemli sezgisel yöntemlerden biridir. 
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EK 1. Veri seti için tanımlayıcı istatistikler. 

Hisse 

Senedi 

Getiri 

Ortalaması 

Getiri 

Standart 

Sapması 

En Düşük 

Düzeltilmiş 

Fiyat 

En Yüksek 

Düzeltilmiş 

Fiyat 

En Düşük 

Getiri 

En Yüksek 

Getiri 

AKBNK 0.00374 0.03293 5.6740 17.5100 -0.10530 0.09531 

AKSEN 0.00682 0.02924 6.9068 44.1000 -0.10491 0.09500 

ARCLK 0.00351 0.02598 32.3865 83.7000 -0.10515 0.09511 

ASELS 0.00270 0.03187 16.0872 33.8600 -0.10536 0.09531 

BIMAS 0.00323 0.02413 59.1957 142.6000 -0.09619 0.08228 

EKGYO 0.00333 0.03252 1.9005 5.3500 -0.10486 0.09497 

EREGL 0.00214 0.02966 16.4940 36.5000 -0.10512 0.09473 

FROTO 0.00288 0.02937 175.0287 375.7000 -0.10517 0.09497 

GUBRF 0.00296 0.02893 66.0500 145.5000 -0.10529 0.09482 

SAHOL 0.00454 0.02860 10.6448 34.0000 -0.10503 0.09505 

HEKTS 0.00961 0.03874 2.4928 30.3000 -0.10512 0.25718 

KRDMD 0.00201 0.03331 6.8095 16.0785 -0.10517 0.09523 

KCHOL 0.00348 0.02899 23.0065 57.9500 -0.10501 0.09017 

KOZAL 0.00274 0.03105 93.7765 208.0000 -0.10512 0.09531 

KOZAA 0.00252 0.03370 15.6600 34.7000 -0.10536 0.09531 

PGSUS 0.00550 0.03386 79.6500 330.3000 -0.10536 0.09503 

PETKM 0.00285 0.03129 6.3200 15.2500 -0.10500 0.09523 

SASA 0.00809 0.03389 14.7700 120.2000 -0.10498 0.09514 

TAVHL 0.00428 0.03189 26.5800 82.9000 -0.10518 0.09511 

TKFEN 0.00320 0.03060 14.6736 34.4200 -0.10536 0.09523 

TOASO 0.00236 0.03145 51.7291 106.9000 -0.10536 0.09524 

TCELL 0.00217 0.02946 14.7984 26.0600 -0.10536 0.09246 

TUPRS 0.00394 0.03146 137.8000 381.2000 -0.10516 0.09512 

THYAO 0.00756 0.03265 14.9700 101.3000 -0.10516 0.09527 

TTKOM 0.00245 0.03067 6.6738 12.8300 -0.10526 0.09513 

GARAN 0.00352 0.03102 9.6472 29.5600 -0.10528 0.09531 

ISCTR 0.00529 0.03559 2.4448 12.5500 -0.10536 0.09523 

SISE 0.00539 0.02939 8.3647 34.0000 -0.10530 0.09504 

VESTL 0.00268 0.02779 20.8000 47.0800 -0.10536 0.09497 

YKBNK 0.00490 0.03427 2.6676 9.7300 -0.10536 0.09500 

 



 



 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI 

UYGULAMASININ MODERN HAZİNE NAKİT 

YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Umut TEPEKULE1 

 

 

1.Giriş 

Hazine örgütünün temel fonksiyonu kamu gelir ve giderlerini yer ve zaman bakımından 

denkleştirmedir. Günümüzde bu fonksiyon, temel amacını kamu harcamaları için gerekli kay-

nağın en uygun zamanda, en uygun maliyetle ve en düşük risk ile bulunması olarak ifade ede-

bileceğimiz modern hazine nakit yönetimi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu doğrultuda kamu 

hazineleri yer ve zaman bakımından denkleştirme görevini yerine getirirken sadece kamu har-

camaları için gerekli kaynağın teminine odaklanmamakta; aynı zamanda, kamu nakdini ve 

kamu nakit rezervini maliyet etkinliğini gözetererek, etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için 

çaba göstermektedir. Modern kamu nakit yönetimine geçiş ile birlikte tüm kamu nakit akımları 

tek elden yönetilmekte, kamu hazinesi nakit yönetimi kaynaklı açık ve gizli maliyetlerini mi-

nimize etmektedir. Kamu hazinelerinin, kamu nakdini ve rezervini, aktif bir yaklaşımla ve mo-

dern nakit yönetimine uygun bir şekilde yönetebilmesi için bazı gereklilikleri karşılaması şart-

tır. Bu gerekliliklerden en önemlisi ise tek hazine hesabı sisteminin kurulmasıdır. Çünkü tek 

hazine hesabı sistemi modern nakit yönetimine geçişin temel şartı ve ön koşuludur. Ancak 

kamu nakit yönetiminde modern nakit yönetimine geçişin tek şartı tek hazine hesabı sisteminin 

kurulması değildir. Türkiye’de tek hazine hesabı sistemi ilk kez 1972 yılında kurulmuştur. Bu 

oluşum günümüz modern nakit yönetimi anlayışının çok gerisindedir. Ancak yıllar içerisinde 

Türkiye’deki tek hazine hesabı sistemi sürekli olarak değiştirilmiş ve kamu nakit yönetimi ala-

nında yaşanan yeniliklere yer verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu süreçte son değişiklik ise 2018 

yılında yapılmış ve kamu idarelerinin idari ve mali özerkliklerine zarar vermeyecek ancak tüm 

kamu kaynağının Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından tek bir merkezden yönetilmesine 

imkân tanıyacak Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemi oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı Tür-

kiye’de kamu nakit yönetiminin temelini oluşturan ve 2018 yılından beri uygulamada olan Tek 
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Hazine Kurumlar Hesabı sistemi uygulamasını modern nakit yönetiminin teorik temellerini göz 

önüne alarak değerlendirmektir. 

 

2.Hazine Nakit Yönetimi 

Günümüzde kamu hazinelerinin temel amacı kamu kaynağını etkin ve verimli bir şekilde 

yönetmektir. Bu kapsamda Hazinenin, kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki yer ve za-

man bakımından ortaya çıkan uyumsuzluğu giderecek şekilde kamu nakdini yönetmesi bir ih-

tiyaç hatta gerekliliktir (Lienert, 2009: 1; Fainboim vd., 2020: 1). Yer ve zaman bakımından 

yapılması gereken denkleştirme işlemlerinin (sürecinin) yürütülmesi bir hazine fonksiyonu ola-

rak ifade edilmekte; uygulamada bu fonksiyon hazine nakit yönetimi olarak isimlendirilmek-

tedir (Can, 2018a: 102). Hazine fonksiyonları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte nakit (akım-

larının) yönetimi Hazine’nin bilinen en eski ve temel fonksiyonlarından biri hatta belki de en 

önemlisidir (Eğilmez, 2016: 44).  

Hazine nakit yönetimi, günümüzde hazine fonksiyonlarının neredeyse hepsini içeren, 

diğer fonksiyonlarla sıkı ilişki içerisinde yürütülen (Can, 2018b: 165) ve tüm hazine fonksi-

yonları arasında kamu borç yönetimi ile birlikte en önemli iki fonksiyondan biri olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Hazine nakit yönetimini geniş bir bakış açısıyla Hazine’nin kamunun nakit 

akımlarını ve nakit rezervini maliyet etkinliğini göz önünde bulundurularak, etkin ve verimli 

bir şekilde yönetilme süreci ve stratejilerinin bütünü olarak ifade etmek mümkündür (Can, 

2018a: 102; Williams, 2004: 2-3). Literatürde hazine nakit yönetimi kavram olarak kamu nakit 

yönetimi ya da kamu para akım yönetimi olarak da ifade edilmektedir. 

Hazine nakit yönetimi, giderek daha fazla kaynağın kullanıldığı kamu mali sisteminin 

uygulama boyutunun merkezinde yer almaktadır. Bütçe kapsamında yapılan her harcama ve 

toplanan her gelir; borç yönetimi kapsamında yapılan her borçlanma ve her borç geri ödemesi-

nin nakdi bir karşılığı vardır. Nakit yönetiminin kamu mali yapısı içerisindeki bu konumunu 

şu şekilde özetlemek mümkündür; öncelikle maliye politikası çerçevesinde oluşturulan bütçe 

doğrultusunda kamu gelir ve giderlerine ilişkin nakit akımları oluşmaktadır. Hazine tarafından 

bu akımların gerçekleşme zamanlarına ilişkin tahminler yapılmakta ve hedeflenen nakit rezervi 

seviyesine göre nakit programları hazırlanmaktadır. Orta ve uzun vadeli borçlanma stratejile-

rinin ışığında nakit programına dayanılarak da finansman programları yapılmakta ve uygulan-

maktadır. Nakit ve finansman programlarına göre oluşan hazine rezerv seviyeleri ve nakit yö-

netimi uygulamaları ise para politikasını etkilemektedir (Can, 2018a: 113; Erdener, Kara, & 

Yaşartürk, 2013: 48; Williams, 2009: 2) 

Kamu mali sistemi içerisinde bu kadar önemli bir alan kaplayan ve günümüzde bir ha-

zine fonksiyonu olarak yürütülen kamu nakit yönetimi giderek daha profesyonel bir bakış açı-

sıyla ele alaınmaktadır. Bu kapsamda geleneksel bir yaklaşımla sadece kamu harcamaları ve 

borç servisi için gerekli kaynağın temin edilmesine odaklanan anlayış terk edilmekte; kamu 

kaynağının ve kamu nakit akımlarının daha düşük riskle, daha etkin bir şekilde yönetilmesini 
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temel alan modern nakit yönetimi anlayışı öne çıkmaktadır (Can, 2018a: 120). Gümüzde mo-

dern hazine nakit yönetimi anlayışı giderek yaygınlaşmakta, bu alanda hem teorik alanda hem 

de uygulama alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır.  

 

3.Modern Hazine Nakit Yönetimi 

Aktif nakit yönetim anlayışına dayanan modern nakit yönetimi yaklaşımı, günümüzde 

geçerli olan hazine nakit yönetim yaklaşımıdır. Modern nakit yönetimi yaklaşımında gelenek-

sel nakit yönetimi anlayışından farklı olarak sadece bütçe ve kamu harcamaları için gerekli 

kaynağın temin edilmesine odaklanılmamakta; aynı zamanda maliyet ve etkinlik unsurları da 

göz önüne alınmaktadır (Erdener & Cangöz, 2010: 16). Modern nakit yönetimi yaklaşımı kamu 

harcamalarının zamanında yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan nakdi bulmanın yanında sadece 

ihtiyaç olduğunda borçlanmaya başvurulması ve devletin borçlanma maliyetlerinin en aza in-

dirilmesi, nakit tampon seviyesinin minimize edilmesini, atıl nakit getirisinin maksimize edil-

mesi ile geçici nakit fazlalarının riskleri yöneterek değerlendirilmesini ve mali piyasaların ge-

liştirilmesini amaçlar (Lienert, 2009: 2; Pattanayak vd., 2022: 2; Pattanayak & Fainboim, 2011: 

17).  

Modern nakit yönetimi yaklaşımı, başka bir ifade ile -temel olarak- kullandığı araçlarla 

devletin yükümlülüklerinin, mümkün olan en düşük maliyet ve riskle, en doğru zamanda ve-

rimli bir şekilde karşılanmasını amaçlamaktadır (Can, 2018a: 108; Storkey, 2003:1). Bu amaç-

lara ulaşılabilmesi için uygulanan modern nakit yönetimi yaklaşımının altısı temel üçü ise is-

tenilen olmak üzere toplam olarak dokuz özelliği bulunmaktadır (Lienert, 2009: 3). Bu dokuz 

özellik aşağıda yer alan Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Modern Hazine Nakit Yönetiminin Özellikleri 

Temel Özellikler 

Kamu kurumlarının nakit hesap bakiyelerinin merkezileştirilmesi ve Tek Hazine Hesabı (THH) ya-

pısının oluşturulması 

Nakit yönetimi çerçevesinin açık şekilde belirlenmesi 

Kısa vadeli nakit giriş ve çıkışlarının doğru öngörülebilmesi 

Yeterli seviyede işlem gerçekleştirme ve muhasebeleştirme yapısı 

Hazine, gelir toplayan birimler ve harcamacı birimler arasında bilgi paylaşımının tesis edilmesi 

Kurumsal düzenlemelerin ve sorumluluk dağılımının uygun şekilde yapılması 

İstenilen Özellikler 

Modern bankacılık ödeme ve transfer sistemlerinin kullanımı 

Nakit yönetiminde kısa vadeli finansal piyasa araçlarının kullanımı 

Borç ve nakit yönetiminin entegrasyonu 

Kaynak: (Lienert, 2009: 3) 

Yukarıda sayılan modern nakit yönetimi özelliklerini taşıyan kamu nakit yönetim sis-

temleri bütçe yönetimine sağlayacağı katkının yanında kamu nakdinin atıl olarak kalmasının 
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ve boşa harcanmasının önüne geçilmesini, likidite risklerinin azaltılmasını sağlayacak; borç 

yönetiminin risk ve maliyetlerini azaltacak ve maliye ile para politikalarının uygulamasını des-

tekleyecektir (Can, 2018a: 104). Ayrıca Tablo 1'de sayılan özelliklere sahip bir kamu nakit 

yönetimi modeli, sadece yukarıda sayılan süreçleri için değil, aynı zamanda devlet ödemeleri-

nin alıcıları/lehdarı konumunda olan bankalar ve kreditörler ile kamuya mal ve hizmet sağla-

yanlar dahil olmak üzere diğer tüm paydaşlar için de fayda sağlayacaktır (Cangöz vd., 2022: 

4). Dolayısıyla modern kamu nakit yönetimi anlayışı sadece kamu mali yönetimi için değil 

devletin ekonomik ilişki kuruduğu tüm taraflar için fayda sağlayan kamusal bir faaliyeti ifade 

etmektedir. Türkiye’de de bu yönde yapılan çalışmalar neticesinde modern kamu nakit yöne-

timi yaklaşımını hayata geçirmek amacıyla “Tek Hazine Kurumlar Hesabı” adını taşıyan sis-

tem 2018 yılında uygulamaya alınmış ve tedrici olarak kapsamı genişletilmiştir.   

 

4. Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması 

Türkiye’de Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) uygulamasının işleyişini ve modern 

kamu nakit yönetimi özelliklerini karşılayıp karşılamadığını analiz etmeden önce 2018 yılı ön-

cenesinde kamu nakit yönetimin geçirdiği dönüşümü açıklamak yararlı olacaktır. Türkiye’de 

1972 yılından önce günümüzdeki anlamı ile bir nakit yönetim sisteminin olmadığını ifade et-

mek mümkündür. 1972 yılına kadar ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Tek Hesap Sistemi ön-

cesi uygulamada, saymanlıklar kendi veznelerinde bulunan nakdi kendi ödemelerinde kullan-

mışlar, bakiyenin ödeme tutarını aşması durumunda Hazine’den nakit talep etmişlerdir. Kısaca, 

1972 öncesinde saymanlıklar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi nakitlerini kendileri 

yönetmiştir. Bu sistemde atıl nakit fazlaları Haizne tarafından kullanılamamakta ve gereksiz 

borçlanma önlenememektedir (Can, 2020: 14).  

Kamu nakdinin ve kamu nakit akımlarının bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesini, atıl 

nakdin kullanılabilmesini sağlayamayan bu sistemin değiştirilmesi yönünde çalışmalar başla-

tılmıştır. Bu yönde atılan ilk adım 1972 yılında hayata geçirilen “Tek Hesap Sistemi”dir. Tür-

kiye’de Tek Hesap Sistemi adı altında 1972 yılından 2007 yılına kadar geleneksel hazine nakit 

yönetimi anlayışına dayanan bir bakış açısıyla kamu nakit yönetimi yürütülmüştür. Bu bağ-

lamda, ülkemizdeki nakit yönetimi uygulaması, özellikle kamu ödeme ve tahsilat sistemleri 

bakımından uluslararası iyi uygulamaların gerisinde kalmıştır. (Erdener & Cangöz, 2010: 4). 

Tek Hesap Sistemi’nin kapsamı genel bütçeli idarelerle sınırlı kalmış; bu idarelerin taşra ve 

merkez teşkilatları için kamu nakit yönetim süreçleri farklı işletilmiş ve tüm kamu kaynağı 

Hazine tarafından bütünleşik bir bakış açısıyla tek elden yönetilememişitir. Sonuçta istem atıl 

nakdin ortadan kaldırılması, nakit fazlalarının nakit açığı olan birimler için kullanılabilmesi ve 

gereksiz borçlanmanın yapılmamasını sağlayamamıştır. 

2006 yılında Türkiye’de sürdürülen kamu mali yönetim reformunun bir parçası olarak 

kamu nakit yönetiminin modernizasyonu projesi ile uluslararası iyi uygulamaları hayata geçir-

meyi hedefleyen çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 31.7.2007 tarihinde Ha-
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zine, TCMB ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan “Tek Hazine Cari Hesabına İlişkin Pro-

tokol” ile “Tek Hazine Cari Hesabı” (THCH) adı verilen kamu nakit yönetim sistemine geçil-

miştir (Erdener & Cangöz, 2010: 5). THCH sistemine geçiş ile birlikte Hazine’nin ödeme ve 

tahsilat süreçlerindeki kontrolü artırılmıştır (Yaşartürk, 2016: 64).  

THCH sistemine geçişten sonra 2010 yılı sonlarında “Kamu Elektronik Ödeme Sis-

temi”ne (KEÖS) geçilmiş; böylelikle, kamu ödemelerinin elektronik ortamda, elektronik imza 

ile yapılmasına ilişkin altyapı oluşturulmuştur. KEÖS’ün oluşumu Türkiye’deki tek hazine he-

sabı uygulamasının uluslararası iyi uygulamalara benzer bir yapıya dönüştürülmesi yönünde 

atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır (Cangöz, 2014: 12). Bu uygulama ile 

birlikte sisteme dâhil olan kurumlarca yapılan tahsilatın, mümkün olan en kısa sürede Hazine 

hesaplarına aktarılması sağlanmış ve sistem KEÖS ile birlikte otomasyon temelli bir yapıya 

kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Nihayet 2018 yılı Ağustos ayı itibari ile kamu nakit yönetim sistemine dâhil olacak kamu 

idarelerinin idari ve mali özerkliklerine zarar vermeyecek biçimde ve bütçe süreçleri ilişkilen-

dirmeden tüm kamu kaynağının tek bir merkezden ve tek elden, Hazine tarafından, yönetilme-

sine imkân tanıyacak olan “Tek Hazine Kurumlar Hesabı” adı verilen kamu nakit yönetim 

sistemine geçilmiştir (Can, 2019: 61). Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH), 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da “İşsizlik Sigortası 

Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin malî kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları 

ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Müste-

şarlık tarafından yönetilen hesap” şeklinde tanımlanmaktadır. 

THKH sistemi kamu kaynağının ve kamu nakit akımlarının bütüncül bir şekilde tek el-

den yönetilmesine imkân veren bir kamu nakit yönetim sistemidir. THKH sistemi ile önceki 

sistemlerde yalnızca genel bütçeli idareler ile sınırlı olan kapsam genişletilmiştir. Ayrıca siste-

min kuralları ve işleyişi ilgili ysal mevzuatta açık bir şekilde düzenlenmiş ve otomasyona da-

yanan bilişim alt yapısı üzerinden çalışması mümkün kılınmıştır. Yapılan tüm bu düzenlemeler 

ile Türkiye’deki kamu nakit yönetim sistemi modern hazine nakit yönetim yaklaşımının özel-

liklerini büyük ölçüde karşılar hale getirilmiştir.  

Türkiye’de Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nın işleyişine yönelik usul ve esasları belirle-

yen temel düzenleme “Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik”tir. 

Ancak Yönetmelik nakit yönetim sisteminin işleyişini belirleyen temel düzenleme olmakla bir-

likte mali Türkiye’deki mali mevzuatta kamu nakit yönetim sistemine ilişkin tek düzenleme 

değildir. Söz konusu Yönetmelik dışında Türkiye’deki mali mevzuatta yer alan ve kamu nakit 

yönetimine ilişkin hükümler içeren bazı önemli düzenlemeleri de aşağıdaki şekilde özetlemek 

mümkündür: 

• 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

• Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Be-

lirlenmesi Hakkında 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve bu kararda değişiklik yapan 2649 

Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
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• Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ve Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

• 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu 

THKH sistemi, uygulamada bütünleşmiş ve etkin şekilde işleyen bir bilgi işlem altyapısı 

üzerinden çalışmaktadır. Bu alt yapı ise üç ana bileşenden oluşur. Bunlardan ilki hem THKH 

sistemi kapsamında yer alan kurumların hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdikleri Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

Bilgi Sistemi’dir. İkinci bileşen THKH uygulaması kapsamında yapılan nakit transferlerinin 

gerçekleştirildiği Hazine İnternet Bankacılığı Sistemi iken, üçüncü bileşen ise THKH uygu-

laması kapsamında yapılan işlemlerin anlık olarak muhasebeleştirilmesini sağlayan Yeni Dev-

let Muhasebesi Bilişim Sistemi’dir (Can, 2019: 63). Üç ana bileşeni olan bilişim sistemin üze-

rinden, Yönetmelik hükümlerine göre uygulanan THKH’nın işleyişi aşağıda yer alan grafikte 

çok basit bir şekilde gösterilmiştir.   

 

Grafik 1. Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 

 

Kaynak: Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere THKH sistemi Hazine ve sistem kapsamında yer alan 

kurumlar arasındaki borç alacak ilişkisinin takip edildiği, devlet muhasebe sistemi ile entegre 

çalışan, nakit taleplerinin iletildiği, bu taleplerin günlük ve aylık nakit programına bağlandığı 

bir bilişim sistemi üzerinden çalışmaktadır (Can, 2019: 63). Bu sistemde, Hazine’nin ve kap-



Umut TEPEKULE 

125 

samda yer alan kurumların Yönetmelikle hüküm altına alınmış görev ve sorumlulukları bulun-

maktadır. THKH sistemin işleyişini Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kısaca şu şekilde açık-

lamak mümkündür.  

Süreç öncelikle THKH kapsamında olan kamu idarelerinin aylık nakit talep ve tahsilat 

tahminleri THBS üzerinden bildirmesi ile başlar. THKH kapsamında yer alan kurumlar aylık 

nakit talep ve tahsilat tahminleri içinde bulunulan ayın son iş gününden en geç iki iş günü önce, 

takip eden aya ait ve ilgili aydaki tüm işgünlerini kapsayacak ve her türlü nakit hareketini (hem 

ödemeleri hem de tahsilatları) içerecek ve Yönetmelik ekinde yer alan şablona uygun olarak 

hazırlarlar ve THBS üzerinden Hazine’ye bildiririler. Bu işlem sistem kapsamına alınan kamu 

idarelerinin nakit yönetim birimlerince (uygulama strateji geliştirme birimleri) tarafından ger-

çekleştirilir. Sonraki aşamada Hazine tarafından takip edilen ay için kurumlardan gelen talepler 

ve önceki yıllara ait veriler değerlendirilerek aylık nakit programı hazırlanır ve THKH kapsa-

mında olan kamu kurumlarını THBS üzerinden iletilir. Böylelikle sürecin ilk aşaması olan kısa 

vadeli kamu nakit akımlarının öngörülmesine dayalı olarak aylık nakit programı oluşturulmuş 

olur. Kapsamda yer alan kamu idareleri THBS’ne saylık nakit taleo ve tahsilat tahminlerini 

üresi içerisinde bildirmiş olmak şartıyla ilgili ay içerisinde çıkacak ihtiyaçlara göre revizyon 

talebinde bulunabilir. Hazine’nin bu revizyon talebini uygun görmesi koşuluyla ilgili değişklik 

yapılır. 

Sonraki aşama THKH kapsamı içerisinde yer alan kamu idarelerinin günlük nakit talep-

lerini bildirmesi ve Hazine tarafından bu taleplere ve aylık nakit porgramını temel alarak gün-

lük nakit aktarım programının hazırlanmasıdır. Bu çerçevede THKH kapdamında yer alan 

kamu idareleri, günlük nakit taleplerini THBS üzerinden en geç saat 10:30’a kadar Yönetmelik 

ekinde yer alan şablona uygun olarak Hazine’ye bildiririler. Hazine, çerçevede THKH kapda-

mında yer alan kamu idarelerinden THBS aracılığıyla iletilen günlük nakit taleplerini, kendi 

hazırladığı aylık nakit programını ve THKH kapsamında gerçekleşen alacak-borç bakiyeleri 

çerçevesinde değerlendirerek günlük nakit aktarım programını hazırlar. THKH kapsamındaki 

kamu idarelerine günlük nakit aktarımları bu program çerçevesinde gerçekleştirilir. 

   Nakit aktarımlarının yapılmasının ardından THKH kapsamında olan kamu idareleri 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıfır bakiyeli olarak çalışan ve ödeme amacıyla açılmış 

olan banka hesaplarını kullanarak tüm ödeme işlemlerini gerçekleştirirler. Tahsilat işlemleri de 

gün içerisinde THKH’na dahil olan kamu idarelerinin yine sıfır bakiyeli olarak çalışan ve tah-

silat amacıyla açılmış olan banka hesapları üzerinden Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri gerçekleşir. Gün sonunuda ödeme ve tahsilat işlemleri yapıldıktan sonra ilgili hesap-

larda kalan bakiyeler tekrar, herhangi bir talimata gerek olmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı-

nın TCMB’nda tutulan THKH ana hesabına aktarılır. 

THKH uygulaması kapsamında Hazine ile THKH kapsamına alınan kamu idareleri ara-

sında gerçekleştirilen kaynak transferine ilişkin her türlü işlem taraflar açısından bir alacak ve 

borç ilişkisi doğurur. Bu borç alacak ilişkisi THKH sistemini özel olarak oluşturulan muhasebe 

hesapları aracılığıyla takip edilmektedir. Bu kapsamda THKH kapsamında yer alan kamu ida-

relerince THKH’na devredilen kaynaklar iligili kamu kurumu tarafından Hazineden alacak, 
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca ise ilgili kamu idaresine borç olarak kaydedilmektedir. Böyle-

likle Hazine THKH kapmında yer alan kurumlar için bankacılık fonksiyonunu üstlenmekte ve 

THKH kapsamında yer alan kamu idarelerinin mali kaynaklarının hak sahipliği değişmeden 

yalnızca yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçmektedir.  

THKH sisteminin işleyişini Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel hatları ile bu şe-

kilde özetlemek mümkündür. THKH sisteminin işleyeyişi genel hatları ile incelendiğinde Tür-

kiye’deki kamu nakit yönetim sisteminin modern hazine nakit yöenetiminin özelliklerine yak-

laştığı söylemek mümkündür. Ancak bu konuda daha kesin bir fikre varabilmek için THKH 

uygulamasını modern hazine nakit yönetim özellikleri üzerinden değerlendirmek gerekmekte-

dir. 

5. Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasının Modern Hazine Nakit Yönetimi 

Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

THKH uygulaması ile birlikte Türkiye’de Hazine kamu nakit yönetimini günün koşul-

larına ve gelişmelerine uygun olarak modern kamu nakit yönetimi yaklaşımı çerçevesinde yü-

rütecek olması sistemin en önemli katkısı olarak ifade edilmektedir (Eğilmez, 2018). Ancak, 

THKH sisteminin hem teorik düzeyde kendisinden beklenen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ya da 

beklenen faydaları sağlayıp sağlamadığını hem de uygulamanın moden nakit yönetimi yakla-

şımı özelliklerini karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gerekmektedir. Modern haznine na-

kit yönetimi yaklaşımının özellikleri ve THKH uygulaması yukarıda kısaca açıklanmıştır. Bu 

başlık altında modern hazine nakit yönetimi yaklaşımının özelliklerinden hareketle THKH’nın 

bu özellileri ne ölçüde karşıladığı değerlendirilecektir.  

5.1. Kamu Kurumlarının Nakit Hesap Bakiyelerinin Merkezileştirilmesi ve THH 

Yapısının Oluşturulması Açısından THKH Uygulamasının Değerlendirilmesi 

İlk kez 1806 yılında Fransız devlet adamı Count Mollien tarafından ortaya atılan 

(Bessette, 2011) Tek Hazine Hesabı (THH), devletin tüm gelir ve giderlerinin takip edilmesini 

mümkün kılan bir banka hesabı veya hesaplar bütünü olmasının ötesinde; günümüzde Hazine 

nakit yönetiminin olmazsa olmaz unsurlarından ve modern nakit yönetimi yaklaşımının ön ko-

şullarından biridir (Cangöz, 2014: 11; Lienert, 2009: 2). Bu doğrultuda özellikle son yirmi yıl 

içerisinde ülkeler THH yapısını oluşturmayı amaçlayan reformları hayata geçişmiştir. Böyle-

likle nakit yönetiminden sorumlu birim tarafından kamunun (neredesye) tüm nakdi ve nakit 

akışı (gelir-harcama-borçlanma) ve bunların bulunduğu banka hesapları tüm nakit akımlarının 

sonlandığı ve başladığı bir ana hesaba bağlanmıştır. Neticede THH sayesinde nakit yönetim 

birimleri bütçe ve/veya gelir türüne bakmaksızın bir kurumdaki nakit fazlasını başka bir kuru-

mun nakit ihtiyacı için kullanabilmiştir (Miller & Hadley, 2016: 14).  

Devletlerin kamu harcama ve borç servisi yükümlülüklerini yerine getirilmesi için Ha-

zine’nin ihtiyaç duyduğu nakde doğru zamanda, en az risk ve maliyetle ulaşabilmeleri için 

kamu nakdinin ve kamu nakit akımlarının tek bir elden ve bütünleşik bir biçimde yönetilmesi 

modern nakit yönetimi yaklaşımının en önemli temel özelliğidir. Bu doğrultuda kamu nakdinin 

ve nakit akımlarının konsolidasyonunun sağlanması için oluşturulan THH’nın bazı özellikleri 
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taşıması gereklidir (Can, 2018b: 166).  THH’nın teorik olarak taşıması gereken özellikleri lo-

kasyon, tam zamanlı bilgi, tam zamanlı gelir-gider işlemleri, tek bir yerde toplama, yerine kul-

lanılabilirlik ve kapsam olarak saymak mümkündür (Can, 2018b: 167-168). Bu özellikler ve 

söz konusu özelliklerin kısa açıklamaları ile THKH uygulaması içerisinde yer alan THH yapı-

sının bu özellikleri karşılayıp karşılamadığı aşağıda yer alan Tablo-2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasının Tek Hazine Hesabı Özellikleri 

Açısından Değerlendirilemsi 

 

 

THH’nın Özellikleri 

 

 

Özelliğin Kısa Açıklaması 

THKH’nın 

Özellikleri 

Karşılama 

Durumu 

Lokasyon THH’nın Merkez Bankasında tutulmasını ifade eden özelliktir.  ✓ 

Tam zamanlı bilgi THH’nda yer alan hesaplar ve kamu nakit pozisyonu hakkında sis-

temin tam zamanlı bilgi üretebilmesini ifade eden özelliktir. 
✓ 

Tam zamanlı  

gelir-gider işlemleri 

THH kapsamında yapılan işlemlerin bankacılık sistemi el verdiği 

ölçüde gerçek zamanlı yapılmasını ifade eden özelliktir.  ✓ 

Tek bir yerde toplama THH dışında herhangi bir banka hesabının olmaması ve toplanan 

tüm nakdin tek bir hesapta konsolide edilmesini ifade eden özellik-

tir.  

✓ 

Yerine  

kullanılabilirlik 

THH kapsamındaki bir kurumun nakit fazlasının kapsamdaki başka 

bir kurumun nakit açığının karşılanmasında kullanılabilmesini 

ifade eden özelliktir. 

✓ 

Kapsam THH’nın bütçe içi ya da bütçe dışı ayrımı olmaksızın tüm kamu 

nakdini kapsamını ifade eden özleliktir. 
✕ 

Kaynak: Can, 2018b, Pattanayak & Fainboim, 2011 ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin 

Yönetmelik’den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Lokasyon THH’nın merke bankasında tutulmasını ifade eden özelliktir. THH modern 

nakit yönetiminin ön koşuludur ve tüm kamu nakdinin ve nakit akımlarının genellikle Merkez 

Bankasında toplanmasını sağlayan bir hesap ya da hesaplar bütününü ifade eder (Pattanayak & 

Fainboim, 2011: 2; Williams, 2010: 2). THH’nın Merkez Bankası’nda tutulması modern nakit 

yönetiminden beklenen faydaların yanında Hazine’nin nakit yönetim sürecini yürütürken karşı 

karşıya kalabileceği kredi riskine ve ahlaki riske karşı bir koruma sağlar (Williams, 2004: 7; 

Can, 2018b: 167). Türkiye’deki THKH uygulaması değerlendirildiğinde hem 4749 Sayılı Ka-

nun’un 12. maddesi hem de Yönetmelik hükümleri gereğince THH ana hesabının ve doğrudan 

Hazine tarafından kontrol edilen THKH kapsamındaki kamu kurumlarının erişimine kapalı 

olan alt hesapların TCMB’nda tutulduğu görülmektedir. THKH sisteminin THH’nın lokasyon 

özelliğini karşıladığını ifade etmek mümkündür.  

THH’nın bakiyesindeki değişikliklerin Hanize tarafından gerçek zamanlı olarak izlene-

bilmesi gerekir. Bu kapsamda merkez bankası THH’ına ilişkin nakit akımlarını ve hesap baki-

yesini gerçek zamanlı olarak Hazineye aktarmalıdır (Pessoa & Williams, 2012: 6 ve 11). Başka 
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bir ifadeyle THH’nın tam zamanlı bilgi özelliği gereğince Hazine’nin THH kapsamındaki 

banka hesaplarına ve dolayısla kamu nakit pozisyonuna ilişkin bilgiye erişimi elektronik ban-

kacılığın elverdiği ölçüde tam zamanlı olmalıdır (Can, 2018b: 167). Türkiye’deki THKH uy-

gulaması değerlendirildiğinde Yönetmeliğin banka hesaplarına ilişkin 10., 11. ve 12. maddeleri 

ile ödeme ve tahsilsat işlemlerine ilişkin 13. ila 19. maddeleri kapsmında Hazine’nin THKH 

kapsamındaki nakit akışı ve nakit bakiyesi hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemek mümkün-

dür. Özetle THKH uygulasımının THH’nın tam zamanlı bilgi özelliğini karşıladığını ifade et-

mek mümkündür. 

THH’nı merkez bankasında konumlamak sistemin çalıştırılması açısından kolayık sağ-

lamaktadır ancak kamu gelirlerinin tahsilat ve ödemelerin yapılması için kullanılacak hesapla-

rın gün sonlarında süpürülmesi ve sıfır bakiyeli çalışması koşuluyla ticari (özel ya da kamu) 

bankaları kullanmak daha verimli olacaktır (Pattanayak vd., 2022: 6). Bu nedenle bankacılık 

sistemi üzerinden yapılan gelir-gider işlemlerinin devlet muhasebe sistemi ve kamu mali yö-

netim bilşim sistemi ile bütünleşik ve tam zamanlı olarak yapılması gereklidir. Bu gereklilik 

THH’nın tam zamanlı gelir-gider işlemleri özelliğini ifade etmektedir. Türkiye’deki THKH 

uygulaması değerlendirildiğinde Yönetmeliğin “Kamu idarelerine ait banka hesapları” baş-

lıklı 12. maddesinin “Kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamın-

daki tüm hesaplarına ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin TCMB, Muhabir Banka ve 

diğer yurt içi bankalar tarafından kendilerinde açılmış olan hesaplara yönelik temin edilen 

servisler aracılığıyla THBS üzerinden görüntülenmesi sağlanır” hükmü göz önüne alındığında 

THKH uygulamasının THH’nın bu özelliğini karşıladığını ifade etmek mümküdür. 

THH uygulaması tüm kamu kaynağının bütünleşik olarak tek elden Hazine tarafından 

kontrol edilmesine imkân sağlar. Bunun da ötesinde THH’nın bu özelliği gereğince herhangi 

bir kamu kurumunun ödeme ve/veya tahsilat işlemleri için münferit olarak ve Hazine’nin izni 

ve bilgi olmadan hesap açmaması gerekmektedir (Pattanayak & Fainboim, 2011: 3). Bu ge-

reklilik ise THH’nın tek bir yerde toplama özelliğini ifade etmektedir. THKH uygulaması de-

ğerlendirildiğinde ve Yönetmeliğin “Banka hesapları” başlıklı 10. maddesinin “Tek Hazine 

Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınan kamu idareleri TCMB, Muhabir Banka ve di-

ğer yurt içi bankalarda hesap açma ve kapatma taleplerini Bakanlığa bildirir.” Hükmü çerçe-

vesinde THKH uygulamasının THH’nın bu özelliğini karşıladığını ifade etmek mümküdür. 

THH hesabı yapısı THH kapsamına alınmış tüm kamu idarelerinin nakit kaynaklarının 

nihai kullanıcısına bakılmaksızın ihtiyacı olan birime aktarılabilmesi ilkesine dayanmaktadır 

(Pattanayak & Fainboim, 2011: 2). Uygulamada bu ilke yerine kullanılabilirlik olarak kendini 

göstermektedir. THH’nın bu özelliği gereğince, THH ile tüm kamu nakdi tek bir hesapta top-

lanmalı ve tüm kamu harcamaları tek bir hesap üzerinden karşılanmalıdır. Özellikle Türkiye 

uygulaması incelendiğinde THKH kapsamında farklı bütçe türü (genl bütçe, özel bütçe, düzen-

leyici ve denetleyici kurumlar vb.) içerisinde yer alan kurum bulunmaktadır. Tüm bu kurum-

ların tahsilat ve ödeme süreçleri birbirinden farklıdır. Ancak tüm kurumlar kamusal hizmet 

sınmakta ve kamu kaynaklarını kullanmaktadır. İşte THH’nın yerine kullanılabilirlik özelliği 
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tüm bu farklı bütçe türüne sahip farklı kurumların kaynaklarının bütçe süreçleri ile ilişkilendir-

meden birbirlerinin nakit ihtiyaçları için kullanılmasına imkân vermektedir. THKH uygulaması 

değerlendirildiğinde, THH’nın yerine kullanılabilirlik özelliğini THKH uygulamasının ilgili 

Cumhurbaşkanı Kararları ile kapsama alınan farklı bütçe süreçlerine sahip kamu kurumları 

özelinde karşıladığını ifade etmek mümküdür.  

THH’nın kapsamı kamu nakit yönetiminin kontrol ettiği alanın büyüklüğünün belirlen-

mesinde kritik öneme sahiptir (Cangöz & Secunho, 2020:14). Bu doğrulta THH’nın kapsamı 

sadece bütçe kapsamı ile sınırlı olmamalı; bütçe içi ve dışında oluşan tüm nakit akımlarını 

içermelidir (Pattanayak & Fainboim, 2011: 4). İşte THH’nın bütçe içi ve dışı tüm nakit akım-

larını içermesi olarak ifade edebileceğimiz özelliği ise kapsamdır. Başka bir ifade ile THH’nın 

kapsamı sadece merkezi hükumet ile sınırlandırılmamalıdır. Kamu nakit yönetim sisteminin 

kapsamı modern hazine nakit yönetiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından çok önem-

lidir. THKH uygulaması değerlendirildiğinde, THH’nın kapsam özelliğinin THKH uygulama-

sınca karşılanmadığını ifade etmek gerekmekterdir.  

Türkiye’deki THKH uygulamasının kapsamını belirleme yetkisi 4749 Sayılı Kanun’un 

12. maddesinde yer alan “Yukarıda sayılanlardan malî kaynakları tek hazine kurumlar hesabı 

kapsamında değerlendirilecek olanları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmü ile 

Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Cumhurbaşkanı bu yetkisini 30504 sayılı ve 09.08.2018 tarihli 

Resmi Gazete yayınlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanmıştır. Daha sonrasında 

31151 sayılı ve 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 2649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile kapsam genişletilmiştir. Bugün, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynakları 4749 Sayılı Kanun 

gereğince; Mahalli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tür-

kiye Varlık Fonu’nun kaynakaları ise 17 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince THKH uygu-

lamasının kapsamı dışındadır. Her nekadar önceki uygulamalara göre THKH uygulamasının 

kapsamı genel bütçeli idarelerin çok ötesine taşınmış olsa da sistem kapsamına alınmayan 

kamu kurumlarının nakit akımları göz önüne alındığında bu durumun THKH’nın modern ha-

zine nakit yönetimi amaçlarına ulaşmasında önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. 

5.2. Nakit Yönetimi Çerçevesinin Açık Şekilde Belirlenmesi Açısından THKH Uy-

gulamasının Değerlendirilmesi 

Yasal düzenlemelerin ve nakit yönetimi çerçevesinin yeterli düzeyde olmaması modern 

nakit yönetiminin etkinliğini sınırlamaktadır (Cangöz vd., 2022: 5; Lienert, 2009: 6). THH uy-

gulaması kamu kurumlarının bütçe süreçleri ile ilişkilendirilmeden ve idari ve mali özerklikle-

rine zarar vermeden, kamu nakidinin ve nakit akışlarının Hazine tarafındna yönetilmesine 

imkân sağlamaktadır. Bu nedenle Hazine ile sistem kapsamına alınan harcamacı birimler ara-

sında rol ve sorumluluk dağılımının nakit yönetim çerçevesi belirlenirken açık bir şekilde tespit 

edilmesi gerekir (Pattanayak & Fainboim, 2011: 10). Benzer bir şekilde Hazine’nin mali ajanı 

sıfatıyla nakit yönetiminde THH’nın işletilmesi ve nakit transferlerinin sağlanması gibi önemli 

fonksiyonları olan merkez bankası ile Hazine arasıda nakit yönetim süreçlerine ilişkin yasal 

çerçevenin de açık bir şekilde tespit edilmesi gereklidir (Pessoa & Williams, 2012: 6).   
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Diğer taraftan, modern hazine nakit yönetimi özeliklerine cevap verecek bir THH siste-

minin oluşturulması, kapsamı, işleyiş mutlaka bir yasal altyapıya oturtulmadır. Bu yasal mev-

zuatın ise normlar hiyerarşisi içerisindeki yerin mümkün olduğunca üse sıralarda olması siste-

min o kadar ne istikrarlı ve güçlü olacağınının önemli göstergelerinden biridir (Can, 2018b: 

167). Bu özellikler açısından THKH uygulaması değerlendirildiğinde sistemin işleyişine ilişkin 

usul ve esasların bir yönetmelikle düzenlendiği bunun yanında sistemin işleyişine ilişkin alt 

yapının 4749 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle oluşturulduğu görülmektedir. Yapılan dü-

zenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde nakit yönetim çerçevesinin çok açık bir şe-

kilde belirlendiğini ifade etmek mümkündür.   

5.3. Kısa Vadeli Nakit Giriş ve Çıkışlarının Doğru Öngörülebilmesi Açısından 

THKH Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Kısa vadeli nakit akımlarının öngörülebilmesi modern nakit yönetiminin temelini oluş-

turur (Pessoa & Williams, 2012: 6). Modern nakit yönetiminin yapısı ve amaçları ileriye doğru 

planlamayı gerekli kılar (Williams, 2010: 18). Bu ise güvenirlir veriler ile yapılmış gerçekçi 

nakit akım tahminleri ile mümkündür. Kısa vadeli nakit akımlarının öngörülebilemesi Ha-

zine’nin kamu yükümlülüklerini zamanında ödemesini ve nakit tayınlaması yaparak ödemeleri 

ertelemesini engelleyecektir. Kısa vadeli nakit akımlarının -en azından- takip eden bir aylık 

süreyi günlük bazda kapsayacak şekilde doğruluğu, günlük nakit tamponunun ve nakit tampo-

nunun taşıma maliyetini* de düşürecek ve nakit yönetim sürecinin daha az maliyetle ve daha 

etkin yürütlmesine imkân sağlayacaktır (Cangöz vd., 2022: 5-7; Pattanayak vd., 2022: 3). Mo-

dern nakit yönetimi çerçevesinde oluşturulan THH yapının temel amacı da budur (Miller & 

Hadley, 2016: 15; Pessoa & Williams, 2012: 6).   

THKH uygulamasının temeli oluşturan Yönetmelik’in 5. ve 6. maddelerindeki hükümler 

dığrultusunda kamu idarelerinin sonraki aya ilişkin ödeme ve tahsilat tahminlerini gün bazında 

iletmeleri gerekmektedir. Bu hüküm Hazine’nin kısa vadeli öngörüleri tuatarlı yapabilemesi 

için elinde sağlıklı veri bulunabilmesi için önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca tüm veri 

geirşilerinin, taleplerin ve işlemlerin THBS üzerinden yapılması gerektiği yine Yönetmelik hü-

kümleri çerçevesinde bir zorunluluktur. Bu zorunluluk Hazine’ye kısa vadeli nakit giriş çıkşa-

larına ilişkin tahminlerinin doğruluğu arttırmak için kullanabileceği bir veri seti oluşturabilme-

sinde katkı sağlamaktadır. Bu özellik açısından Hazine’nin karşı karşıya kaldığı en önemli risk 

ise kamu kaynağı kullanan ancak THKH kapsamı dışında bırakılan kurumların varlığıdır. Buna 

karşın mevcut THKH uygulaması modern nakit yönetiminin bu özelliğini karşılamaktadır. 

5.4. Yeterli Seviyede İşlem Gerçekleştirme ve Muhasebeleştirme Yapısı Açısından 

THKH Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Hazine THH’nı, kamu nakdini ve nakit akışlarını yönetirken; sistemin yönetilmesini, 

izlenmesini, kontorlünü, işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve mutabakatını sağlayacak yeterli 

 

* Nakit tamponunun taşıma maliyeti, nakit tamponu olarak tutulan nakdin yatırımda değerlendirilmesi durumunda 

elde edilecek muhtemel getiriyi ifade etmektedir (Hürcan vd., 2020:8).  
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işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip bir bütünleşik kamu mali yönetim sistemine ihtiyaç 

duymaktadır (Pessoa & Williams, 2012: 6). Bu kapsamda devlet muhasebe sistemi THH içeri-

sinde yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgiyi toplayacak ve kaydedecek otomasyona dayalı bir 

yapıya sahip olmalıdır (Pattanayak & Fainboim, 2011: 9). Böylelikle nakit akımlarının tahmin 

edilebilmesi için gereken sağlıklı ve doğru veriyi temin etmek mümkün olacaktır (Can, 2018a: 

111).  

THKH sistemi, uygulamada bütünleşmiş ve etkin şekilde işleyen, üç ana bileşenden olu-

şan bir bilgi işlem altyapısı üzerinden çalışmaktadır. Bu kapsamda THKH kapsamındaki tüm 

işlemler THBS üzerinden yapılmakta; Hazine tarafından verilne tüm transfer emirleri için Ha-

zine İnternet Bankacılığı Sistemi kullanılmakta ve yapılan tüm işlemler Yeni Devlet Muhasebe 

Sistemince kayıt altına alınmaktadır. Özetle THKH uyglaması, birbirne entegre çalışan farklı 

bilişim sistemileri ile kapsamda yer alan kamu kurumlarının nakit tahsilat ve ödemelerine iliş-

kin tüm işlemleri gerçekleştirme ve muhasebeleştirme kapasitesine sahiptir. 

5.5. Hazine, Gelir Toplayan Birimler ve Harcamacı Birimler Arasında Bilgi Payla-

şımının Tesis Edilmesi Açısından THKH Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Günümüzde çok az ülkede kamu nakit akım tahminleri ve nakit yönetimi bütünleşik bilgi 

sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Ancak bu sistemlerin varlığı nakit kamu nakit yönetimini 

yürüten birimlerin tüm kamu borçları, kamu varlıkları ve farklı kaynaklardan elde edilen gelir-

leri bütünleşik olarak takip edebilmesi için gereklidir (Cangöz vd., 2022: 12). Ancak bu eş 

güdüm sadece bilgi sistemlerinin varlığı ile mümkün değildir. Kamu mali yapısı içerisinde yer 

alan nakit yönetim birimi, gelir idaresi, harcamacı birimler, bütçe birimi, merkez bankası, borç 

ofisi vb. farklı birimlerin arasındaki veri paylaşımının sağlanması kamu nakit akım tahminleri 

ve nakit yönetiminin etkinliği için çok önemlidir (Miller & Hadley, 2016: 15). Bu nedenle 

kamu nakidini ve nakit akışlarını yöneten Hazine’nin gelir idaresinin gerlir tahminleri ve ger-

çekleşmeleri ile harcamacı birimlerin harcama tahmin ve gerçekleşmelerine ilişkin bilgiye 

ulaşması gerekmektedir (Cangöz & Secunho, 2020:13).  

Dolayısıyla gelir toplayan birimler, harcamacı birimler ve Hazine arasında bilgi payla-

şımı tesis edilmelidir (Pessoa & Williams, 2012: 8). THKH hesabı uygulamasında Hazine, 

THKH uygulaması kapsamında yer alan harcamacı birimler ve TCMB aradındaki veri ve bilgi 

paylaşımının THBS üzerinden yapılmakta olduğu ilgili Yönetmelik hükümlerinden anlaşıl-

maktadır. Dolayısıyla kısa vadeli nakit akım tahminlerinin doğruluğu, nakit tamponun doğru 

belirlenmesi gibi modenr hazine nakit yöentimi için önemli amaçların gerçekleştirilmesinde 

kritik bir role sahip bilgi paylaşımının THKH uygulaması kapsamında tesis edildiğini söylemek 

mümkündür. 

5.6. Kurumsal Düzenlemelerin ve Sorumluluk Dağılımının Uygun Şekilde Yapıl-

ması Açısından THKH Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Kısa vadeli nakit akımlarının doğru öngörülebilmesi, hükümetin ödeme yükümlülükle-

rinin tam olarak ve zamanında yerine getirilmesi için çok önemlidir. Bununla birlikte, nakit 

yönetimi kamu mali yönetimi içerisinde iyi konumlandırılmamışsa ve borç yönetimi ile ilişkisi 
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doğru kurgulanmamışsa, kısa vadeli nakit akımlarının doğru öngörülebilmesi mümkün olma-

yacak ve harcamacı kuruluşlara, gelir ve bütçe idaresine, merkez bankasına ve hatta piyasalara 

güvenilir ve zamanında bilgi sağlanamayacaktır. Bu nedenle, iyi ülke uygulamalarına uygun 

bir şekilde, uygun kurumsal düzenlemelerin yapılması ve kurumların sorumlulukların belirlen-

mesi, etkin nakit yönetimi için esastır (Cangöz & Secunho, 2020:11). Buna ek olarak merkez 

bankası ve sisteme dâhil edilen ticari bankalar ile Hazine arasında tüm tarafların sorumluluk-

larının yer aldığı ve THH’nın işleyişini düzenleyen yasal mevzuatta yer verilen “hizmet sevi-

yesi anlaşması” yapılmalıdır (Pattanayak & Fainboim, 2011: 9). Böylelikle uygulama süre-

cinde Hazine’nin karşı karşıya kalabileceği kredi riski ve ahlaki risk minimize edilebilecektir. 

THKH uygulamasında yasal mevzuat çerçevesinde yer alan tarafların yani Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nın (Hazine’nin), harcamacı birimlerin ve TCMB’nin sorumluluklarının, gö-

revlerinin ve rollerinin ilgli yasal düzenlemelerde ile açıkça belirlendiği görülmektedir. Bu 

kapsamda gerek yönetmelik hükümlerinin gerekse başta 4749 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta 

yapılan düzenlemelerin önceki uygulamalardan farklı ve iyi ülke uygulamalarına benzer olarak 

THKH uygulamasının kurumsal düzeyde sorumluk ve görev dağılımı uygun bir şekilde yaptu-

ğını ifade etmek mümkündür.  

 5.7. Modern Bankacılık Ödeme ve Transfer Sistemlerinin Kullanımı Açısından 

THKH Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Modern kamu nakit yönetiminden beklenen faydaların ortaya çıkabilmesi için THH sis-

teminin oluşturulması bir gereklilik ve ön koşuldur ancak tek başına yeterli değildir. Kamu 

gelirlerini tahsil eden idarelerin yaptığı tahsilatların mümkün olduğunca kısa zamanda (aynı 

gün içerisinde veya sonunda) sıfır bakiyeli hesaplar aracılığıyla süpürülerek Merkez Ban-

kası’nda bulunan THH ana hesabına aktarılması gerekmektedir. Benzer bir şekilde kamu hara-

camaları için gerekli olan nakdin de alacaklılara ödenemek amacıyla THH ana hesabından har-

camacı birimlere gecikmeksizin aktarılması gerekmektedir (Pessoa & Williams, 2012: 8). Bu 

aktarım mekanizmasına olan ihtiyaç modern kamu nakit yönetimi kapsamında modern banka-

cılık ödeme ve transfer sistemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Başka bir ifadeyle mo-

dern nakit yönetimi ilkeleri çerçevesinde işletilen THH sisteminin etkin bir şekilde çalışabil-

mesi için iyi bir bankacılık alt yapısı ile bankalar arası transfer ve mutabakat sistemi gereklidir 

(Pattanayak vd., 2022: 3). Hazine’nin nakit yönetimini yürütürken ihtiyaç duyduğu bu bilgi 

paylaşım sisteminin ticari bankalar ve merkez Bankası ile yapılan tüm aktarım ve mutabaka 

işlemlerini elektronik ortamda yapılmasını sağlamalıdır (Pattanayak & Fainboim, 2011: 10-

11). Ticari bankalar ve merkez bankası ile Hazine arasında kurulacak elektronik bağ THH sis-

teminin işleyişini kolaylaştımakta ve maliyetlerini azaltmaktadır.  

Bu doğrultuda Türkiye’de uygulanan THKH sisteminde ticari kamu bankalarının ya-

nında Hazine’nin izin vermesi koşuluyla özel ticari bankalarda ödeme ve tahsilat süreçlerinde 

yer almaktadır. Ticari bankaların rolü Yönetmelik’in ilgli hükümleri ile THKH kapsamına alı-

nan kamu kurumlarının gerek ödeme gerekse tahsilat süreçlerine sıfır bakiyeli hesaplarla ara-

cılık etmekle sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır. Söz konusu ödeme ve tahsilat hesapları 
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ödeme süreçlerinin sonunda ve tahsilat süreçlerinin ilk adımında yer almaktadır. Buna karşın 

hem ödeme sürecinin başında ve tahsilat sürecinin sonunda ise TCMB’nda bulunan THKH ana 

hesabı yer almaktadır. Dolayısıyla THKH uygulamasında ticari bankalardaki sıfır bakiyeli tah-

silat hesapları aracılığıyla tahsil edilen tutarlar TCMB’ndaki ilgili THKH hesabına transfer 

edilirken; ödeme için THKH kapsamındaki kurumların ticari bankalarda yer alan sıfır bakiyeli 

ödeme hesaplarına TCMB’ndaki ilgili THKH hesaplarından nakit transferi yapılmaktadır. Tüm 

bu işlemlere ilişkin kurallar, roller ve sorumluluklar ise Yönetmelik’te belirlenmiştir. Dolayı-

sıyla THKH uygulaması kapsamında modern bankacılık ödeme ve transfer sistemleri başarılı 

ve doğru bir şekilde kullanılmaktadır. 

5.8. Nakit Yönetiminde Kısa Vadeli Finansal Piyasa Araçlarının Kullanımı Açısın-

dan THKH Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Kamu nakit yönetimi sürecinde ortaya çıkan, yer ve zaman bakımından dengesizlikle-

rinden ve bu dengesizlikerin giderilmesinden kaynaklanan geçici nakit ihtiyaçlarının karşılan-

ması maliyetlerini minimize edebilmek için kısa vadeli finansman gereklidir (Cangöz vd., 

2022: 7). Bu gereklilik modern hazine nakit yönetiminin amaçlarından biridir ve teoride mo-

dern hazine nakit yönetimine geçiş sürecinin son aşaması (Lienert, 2009: 20) olarak ifade edil-

mektedir. Bu aşamda beklenmeyen durumlara karşı tutulan nakit tamponu ve taşıma maliyeti 

modern nakit minimize edilerek atıl nakit tutmanın önüne geçilmesi istenmektedir. Nakit tam-

ponunun asgari seviyeye indirilmesi Hazine’yi kısa dönemli kamu nakit akım dalgalanmalarına 

karşı daha kırılgan hale getirmektedir. Hazine’nin kamu nakit yönetimi sisteminin bu riskle 

karşı karşıya kalmaması için beklenmedik bir zaman ve biçimde ortaya çıkan geçici nakit açı-

ğını finansal piyasalardan karşılayabilmesi gerekir. Benzer şekilde oluşan geçici nakit fazlala-

rını da Hazine’nin finansal piyasalarda değerlendirebilmesinin mümkün olamsı gerekir olacak-

tır (Lienert, 2009: 10; Can, 2018a: 111). 

Bu kapsamda yapılması gereken kısa vadeli, beklenmedik ve geçici nakit açıklarının ka-

patılmasına ve kısa vadeli geçici nakit fazlalarının nemalandırılmasına imkân sağlayacak ens-

trümanların geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, gerekli teknik ve yasal altyapının 

oluşturulmasıdır. Türkiye’de 4749 sayılı Kanun’un 12. maddesinde yer alan “Genel bütçe ve 

tek hazine kurumlar hesabı kapsamındaki ödemeleri zamanında yapabilmek, nakit akımları 

arasındaki dönemsel farklılıkların ödemeler üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, 

kısa dönemli nakit ihtiyacını karşılamak için para piyasalarında nakit işlem yapmaya ve/veya 

yaptırmaya, Hazine hesaplarında oluşacak nakit fazlalıklarını değerlendirmek amacıyla Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya diğer kamu bankalarında nemalandırılmasını temi-

nen işlem yaptırmaya, bu amaçlarla teminat almaya ve vermeye….”hükmü kapsamında THKH 

uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek kısa vadeli geçici nakit açıklarının kapatılması ve/veya 

fazlalarının nemalandırılmasında kısa vadeli finansal piyasa araçlarının kullanımının mümkün 

olduğu görülmektedir.  

Ancak hazine bonosu gibi kısa vadeli finansal piyasa araçlarından çok daha kısa vadeli 

haftalık, günlük ve hatta saatlik borçlanma imkânı sağlayan ya da nakit fazlalarının günlük 
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hatta saatilik nemalandırılmasını mümkün kılan finansal piyasa araçları ve bu araçlara ulaşıl-

masına imkân sağlayacak bir piyasa mekanizması ya da bu mekanzima ve araçlara yönelik bir 

yasal düzenleme bugün için Türkiye’de mevcut değildir. Dolayısıyla THKH uygulaması mo-

dern hazine nakit yönetminin amaçlarını gerçekleştirilmesi için çok önemli bir özellik olan, 

uygualamada kamu nakit yönetim maliyetlerini hatrı sayılır ölçüde düşüren kısa vadeli finansal 

piyasa araçlarının kullanımı özelliğini karşılamamaktadır. 

 

5.9. Borç ve Nakit Yönetiminin Entegrasyonu Açısından THKH Uygulamasının 

Değerlendirilmesi 

Kamu borç ve kamu nakit yönetiminin birlikte yürütülmesi her iki yönetim sürecine iliş-

kin operasyonel avantajları da beraberinde getirmektedir (Erdener & Cangöz, 2010: 22). Çünkü 

nakit tamponun belirleyicilerinden biri borçlanma programının nakit ihtiyacıdır (Cangöz & 

Secunho, 2020: 14) ve nakit tamponunun miktarı borç yönetiminin risk hedefleriyle uyumlu 

olarak belirlenmelidir (Hürcan vd., 2020:8). Ayrıca bu iki yönetim sürecinin ayrışmış/farklı 

kurumsal yapılar tarafından yürütülmesi nakit yönetim uygulamaları için var olan önemli zor-

luk olarak görülmektedir (Cangöz vd., 2022: 10). Modern hazine nakit yönetiminin bu özelli-

ğinden anlaşılacağı üzere, kamu borç ile kamu nakit yönetiminin tek bir kurum tarafından yü-

rütülmesi, iki yönetim yapısı arasındaki bağı güçlendirmekte ve eşgüdümü daha etkin kılmak-

tadır (Mutluer Kurul & Yılmaz, 2018:2).  

Kamu borç ve nakit yönetiminin aynı kurum çatısı altında yer alması bu eşgümü sağla-

yacak yöntemlerden biridir (Williams, 2004: 16). OECD üyesi ülkelerin uygulamaları incelen-

diğinde de bu yönde kurumsal yapıların oluşturulduğu görülmektedir (Cangöz & Secunho, 

2020:11). Bu doğrultuda ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçiş ile birlikte 

yapılan düzenlemeler neticesinde kamu borç ile kamu nakit yönetimi Hazine ve Maliye Bakan-

lığı çatısı altında birleştirilmiştir. Sonuç olarak mevcut Hazine ve Maliye Bakanlığı yapısının 

modern hazine nakit yönetiminin bu istenilen özelliğini karşıladığını söylemek mümkündür.  

 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye’de 2018 yılından beri uygulamada olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemi 

modern hazine nakit yönetiminin özelliklerini büyük ölçüde karşılamaktadır. Ancak THKH 

sistemi içerisinde oluşturulan Tek Hazine Hesabı yapısı kapsam olarak tüm kamu mali siste-

mini kapsamamakta ve THKH sistemine kısa vadeli finansmanın sağlanması noktasında mev-

cut uygulamalar yetersiz kalmaktadır. Aşağıda yer alan Tablo-3’te modern hazine nakit yöne-

timinin özellikleri ve bu özelliklerin THKH uygulamasında karşılanıp karşılanmadığı gösteril-

miştir.  
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Tablo 3. THKH Uygulamasının Modern Hazine Nakit Yönetimi Yaklaşımı Çerçeve-

sinde Değerlendirilmesi 

Temel Özellikler 
THKH Uygulama 

Durumu 

Kamu kurumlarının nakit hesap bakiyelerinin merkezileştirilmesi ve Tek Hazine He-

sabı (THH) yapısının oluşturulması 
—— 

Nakit yönetimi çerçevesinin açık şekilde belirlenmesi ✓ 

Kısa vadeli nakit giriş ve çıkışlarının doğru öngörülebilmesi ✓ 

Yeterli seviyede işlem gerçekleştirme ve muhasebeleştirme yapısı ✓ 

Hazine, gelir toplayan birimler ve harcamacı birimler arasında bilgi paylaşımının te-

sis edilmesi 
✓ 

Kurumsal düzenlemelerin ve sorumluluk dağılımının uygun şekilde yapılması ✓ 

İstenilen Özellikler 
THKH Uygulama 

Durumu 

Modern bankacılık ödeme ve transfer sistemlerinin kullanımı ✓ 

Nakit yönetiminde kısa vadeli finansal piyasa araçlarının kullanımı ✕ 

Borç ve nakit yönetiminin entegrasyonu ✓ 

 

Yukarıda ifade edilen iki sorunun varlığı THKH sistemini iyi uygulamalardan ve dola-

yısıyla modern nakit yönetimi yaklaşımının sağlayacağı faydalardan uzaklaştırmaktadır. Bu 

nedenle THKH sisteminin kapsamına ilişkin başta Mahalli İdareler olmak üzere sistem dışarı-

sında bırakılan ve yüksek kamu nakit akışı olan birimlerin sis teme dâhil edilmesi ve kısa vadeli 

finansmana yönelik araçların ve piyasanın oluşmasını sağlayacak alt yapının yasal ve kurumsal 

olarak hazırlanması gerekmektedir. 
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1.Introduction  

The effect of economic crises on market activities and the reasons for their occurrence 

are highly researched topics. In this context, finance, which was ignored for a long time, has 

been accepted as an influential factor causing economic crises after the 2007/8 financial 

crash. The consequences of extreme investment and speculation activities would have 

extenuated result without financial activities involvement (Fisher, 1933).  Nonetheless, 

heterodox economists such as Hyman Minsky (1986) and Charles P. Kindleberger (1978) 

pointed out the importance of finance in the generation of economic crises a long time ago.  

The importance of finance in economic crises was elaborated on by several theoretical 

explanations, however, the prominent one is 'financial instability hypothesis' followed by 

'stability' and ending up with ‘instability'. Minsky (1986) describes this process as investors 

looking optimistically at the future and borrowing more money as a result. On the other hand, 

an optimistic view of the future would encourage banks to lend more, and lending would 

increase. The rise of debt would lead to financial instability and the boom would cause a 

burst. 

As Bernanke and Gertler (1989) and Kiyotaki and Moore (1997) acknowledge, finance 

has a major influence on economic activities and financial frictions can lead to economic 

crises. However, their main difference from the financial instability hypothesis is that 

Minskian theory assumes instability as an endogenous outcome of a stable economic system. 

In contrast, financial friction theory acknowledges that the relationship between finance and 

economic crisis is exogenous, and this exogenous phenomenon causes the economy to 

decline. 

Finance does not only have an impact on the financial side of economies, however, but 

interactions with real sides also shape economic activities. Aikman et al. (2015), Kim (2013, 

2016), Rünstler and Vlekke (2018), Stockhammer et al (2019a); Stockhammer et al., (2019b) 
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researches indicated that the financial side of economies has interacted with the real side of 

economies. Moreover, plenty of reasons were offered for the generation of financial 

activities. The most notable one is that stagnation in the economy is often attributed to an 

increase in debts which increases consumption (Foster, 2007, Magdoff and Yates,2009). The 

rise of debt compensated for the effect of income declines.  

The relationship between finance and economic crises is overwhelmingly based on 

theoretical discussion, however, recently plenty of empirical studies have emerged. The focus 

on theoretical studies is mainly due to the fact that the analysis of financial effects on 

economic crises is not feasible. From the emprical perspective, the interactions between 

financial cycles and business cycles are analyzed to confirm the theoretical evaluations. The 

first known empirical study is carried out by Palley (1994) to relate consumer debt and GNP, 

which is further investigated in the studies of Kim (2013,2016) by employing several debt 

variables as an indication of finance and GDP for real activities. Additionally, Porada-

Rochoń and Škare (2020) studied financial cycles in terms of the Minskian cycles for the UK 

between 1270 and 2016 and confirmed the presence of financial cycle influence on business 

cycles. Moreover, Jorda et al. (2016) analyzed the implications of credits on the stability of 

economies for the case of 17 advanced countries for the period 1870 and 2011 and claimed 

that one of the significant reasons behind financial fragility is mortgage credits. 

A growing number of studies have been conducted on the subject of finance and 

economic crisis relations. In this study, the relations between economic crises and finance is 

investigated with bibliometric analysis in a wide range of periods from 1978-2022. 

Additionally, many bibliometric tools were employed by using Bibliometrix and Vos Viewer 

such as most relevant sources, authors, affiliations, and source dynamics, most global cited 

documents, most cited countries, country scientific production, world cloud, network 

visualization of keywords, collaboration network, co-citation network, thematic evolution. In 

this regard, economic crises and finance were researched in this study to investigate the 

evolution of these two phenomena over time in the literature by using bibliometric analysis. 

 

2.Material and Method  

Studies about economic crises and finance are investigated in this study using 

bibliometric analysis to evaluate the progress of the literature. The bibliometric analysis 

method can be defined as an analysis in which qualitative and quantitative methods are 

generally used to evaluate the effects of individual researchers, research groups, institutions, 

countries, and journals (Krauskopf, 2018). The seminal work of Alan Pritchard (1969), which 

is the first example of bibliometrics, defined that bibliometrics includes mathematical and 

statistical techniques to clarify ‘written communication’. Bibliometric studies enable scholars 

to overview the literature, distinguish knowledge gaps, explore original research ideas which 

are untouched by others, and identify planned contributions (Donthu,2021). Even though 

bibliometric analysis is not a newly developed method, the availability of sources and 

sophisticated software packages have contributed to its popularity. Data availability of 
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bibliometric sources such as SCOPUS, Web of Science, PubMed, Digital Science 

Dimensions databases, and software such as Vos Viewer, Leximancer, Bibliometrix, etc. 

increased the usage of bibliometric analysis in the literature.  

In this study, the Scopus database which is one of the most prestigious abstract and 

citation databases is used to obtain data. The search criteria are selected as economic crises 

and finance in Scopus. The dataset is analyzed with bibliometrix software which is based on 

R-studio. Aria and Cuccurullo (2017) developed Bibliometrix as an open-source tool to assist 

in quantitative bibliometric research and to provide access to most of the bibliometric 

analysis tools. Furthermore, Vos Viewer is employed as well to apply bibliometric tools.  

Table 1.  Main Information About Data 

Description Results 

Timespan 1978:2022 

Sources (Journals, Books, etc) 703 

Documents 873 

Average years from publication 8,47 

Average citations per documents 9,172 

Average citations per year per doc 1,085 

References 43737 

DOCUMENT TYPES 
 

article 576 

book 67 

book chapter 131 

conference paper 46 

conference review 1 

editorial 9 

note 2 

review 37 

short survey 4 

DOCUMENT CONTENTS 
 

Keywords Plus (ID) 1191 

Author's Keywords (DE) 2141 

AUTHORS 
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Authors 1532 

Author Appearances 1619 

Authors of single-authored documents 403 

Authors of multi-authored documents 1129 

AUTHORS COLLABORATION 
 

Single-authored documents 429 

Documents per Author 0,57 

Authors per Document 1,75 

Co-Authors per Documents 1,85 

Collaboration Index 2,54 

 

Table 1 summarizes the main information in the data. The analysis is for the period 

1978 to 2022. 873 documents written by 1532 authors from 703 sources were elaborated. 

Documents consist of 576 articles, 67 books, 131 book chapters, 1 conference review, 9 

editorials, 2 notes, 37 reviews, and 4 short surveys. Majority of documents are articles, 

followed by the book chapters. Author per document is 1,75 amd collaboration index is 2,54. 

Large amount of documents are single-authored which is 429 out of 873. 

 

3. Analysis and Results 

The number of documents per year is given in figure 1 which indicates a clear 

distinction between pre and post-2007/8 financial crises. From 1978 to 2006, the number of 

documents has not risen significantly, fluctuating around 1 to 3. However, after the burst of 

financial crises in 2007/8, the number of documents rose sharply and reached a peak in 2011, 

following a steady decline up to 2022. Figure 1 illustrates how the economic crisis and 

finance were not considered to be as relevant in the literature before the crisis. The financial 

side of economies has gained importance and finance is considered an appropriate 

explanation after the blast of the financial crisis. 

 



Yunus SAVAŞ ve Coşkun ÇILBANT 

143 

Figure 1. Annual scientific production 

The most relevant sources about economic crises and finance are given in table 2. 

World Development Journal is the most relevant source with 8 articles. Futuribles: Analyse 

Et Prospective is the second one with 6 articles, followed by Cambridge Journal of 

Economics with 4 articles. Applied Economics, Applied Economics Letters are the 9th and 

10th, each with three articles. As it is clear that there are 873 documents and 576 articles in 

the field and the most relevant journals publish 8 or fewer articles. 703 different sources with 

873 documents indicate that documents in the field are published in a wide range of journals 

which also stresses the fact that the relationship between finance and economic crises is 

accepted in a wide range of sources. 

Table 2. Most Relevant Sources 

Sources Articles 

World Development 8 

Futuribles: Analyse Et Prospective 6 

Cambridge Journal of Economics 4 

Economic Research-Ekonomska Istrazivanja 4 

European Planning Studies 4 

Social Science and Medicine 4 

Sustainability (Switzerland) 4 

Antipode 3 

Applied Economics 3 

Applied Economics Letters 3 

Table 3 lists the most relevant authors based on the number of articles they have 

published. Hein E. is the first author with seven articles in the field. There is also 

Christophers B. with 4 articles as the second most relevant author. The 9th and 10th authors 

are Wade R. with 3 articles and Andreff W. with 2 articles. The highest number of articles is 

7 and the lowest one is 2 among the first 10 most relevant authors.  
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Table 3. Most Relevant Authors 

Authors Articles 

Hein E 7 

Christophers B 4 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 4 

Tridico P 4 

Detzer D 3 

Ivanova Mn 3 

Morrison Wm 3 

Patnaik P 3 

Wade R 3 

Andreff W. 2 

To figure out which affiliations are most relevant in the field and to determine one's 

particular focus in the realm of economic crises and finance, affiliations are extremely 

valuable.  

Table 4. Most Relevant Affiliations 

Affiliations Articles 

Berlin School of Economics and Law 11 

University of California 8 

University of London 8 

Boston University 6 

Lund University 6 

University of Oxford 6 

Columbia University 5 

University of Cambridge 5 

University of West Attica 5 

Vilnius University 5 

The most pertinent affiliations are given in table 4 and the leading universities in 

economics are also leading in the search for economic crises and finance. Berlin School of 

Economics and Law is the most relevant with 11 documents, followed by the University of 

California with 8 documents. University of London, Boston University, Lund University, 

University of Oxford, Columbia University, and the University of Cambridge are other major 
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universities that are generally accepted as distinguished universities in many fields, especially 

in the department of economics.  

Additionally, table 5 illustrates the source dynamics of the first five most relevant 

sources and the number of articles produced for each year, and also shows the change in 

investigated fields in the journals over time. Apart from World Development, none of the 

journals in table 5 published articles related to economic crises and finance from 1978 to 

2009. The World Development journal published 3 articles in 1984, reached to 6 in 2009, and 

peaked with 8 in 2022. Articles in Futuribles: Analyse Et Prospective with 2 articles in 2009, 

in Cambridge Journal of Economics with 1 article in 2009, in Economic Research-

Ekonomska Istrazivanja with 1 article in 2014, and in European Planning Studies with 2 

articles in 2017 are the first to appear. Overall, World Development has published 8 articles, 

Futuribles: Analyse Et Prospective published 6 articles, and others 4 articles from 1978 to the 

present date.  

Table 5. Source Dynamics 
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1978 0 0 0 0 0 

1984 3 0 0 0 0 

1987 4 0 0 0 0 

1988 4 0 0 0 0 

1994 5 0 0 0 0 

2009 6 2 1 0 0 

2010 7 3 1 0 0 

2011 7 4 2 0 0 

2012 7 5 4 0 0 

2013 7 5 4 0 0 

2014 7 6 4 1 0 

2015 7 6 4 1 0 

2016 7 6 4 2 0 

2017 7 6 4 2 2 

2018 7 6 4 3 3 

2019 7 6 4 3 3 

2020 7 6 4 3 4 



Bibliometric Analysis of Studies on Economic Crises and Finance 

146 

2021 8 6 4 3 4 

2022 8 6 4 4 4 

 

The first three tables above elaborated on the relevancy according to the number of 

articles. However, the citation of articles is another prominent indicator because of the fact 

that the citation of an article is generally considered an effective indication of acceptance of 

an article by other authors.  

Table 6. Most Global Cited Documents 

 

Paper Total 

Citations 

TC Per 

Year 

Palan R.,  Murphy R. & Chavagneux C. (2010). Tax Havens : How 

Globalization Really Works. Cornell University Press 

268 26,8 

Pal R.,Torstensson H.& Mattila H. (2014) Antecedents of Organizational 

Resilience In Economic Crises—An Empirical Study of Swedish Textile 

And Clothing SMEs, International Journal of Production Economics, 

147(Part B),410-428 

212 23,56 

Walter, A. (2008) Governing Finance: East Asia's Adoption of 

International Standards. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 

201 13,4 

Douglass, M. (2000). Mega-urban Regions and World City Formation: 

Globalisation, the Economic Crisis and Urban Policy Issues in Pacific 

Asia. Urban Studies, 37(12), 2315–2335. 

174 7,565 

Stein, J. (2010). Pivotal Decade: How the United States Traded 

Factories for Finance in the Seventies. Yale University Press. 

169 13 

Geels F.W. (2013) The Impact of The Financial–Economic Crisis on 

Sustainability Transitions: Financial Investment, Governance and Public 

Discourse, Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol.6 

,67-95 

149 14,9 

Tong H., Wei S. (2011) The Composition Matters: Capital Inflows and 

Liquidity Crunch During a Global Economic Crisis, The Review of 

Financial Studies, 24(6), 2023–2052 

134 11,17 

Lazonick W., Tulum O.  (2011) US Biopharmaceutical Finance and The 

Sustainability of the Biotech Business Model, Research 

Policy,40(9),1170-1187 

124 10,33 

Stockhammer, E. (2012). Financialization, income distribution and the 

crisis. Investigación Económica, 71(279), 39–70 

120 10,91 

Kirman A. (2010) The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory, 

Cesifo Economic Studies, 56(4), 498–535 

120 9,231 
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From this perspective, the most cited documents are listed and the total number of 

citations is illustrated in table 6. The most cited document is written by Palan , Murphy  and 

Chavagneux  (2013) with the name of Tax Havens : How Globalization Really Works. This 

book has been cited 268 times with 26,8 citations per year. The second is Pal, Torstensson 

and Mattila (2013) Antecedents of Organizational Resilience in Economic Crises—An 

Empirical Study of Swedish Textile and Clothing SMEs and it is referenced 212 times with 

23,56 citations per year. Stockhammer (2012) Financialization, income distribution and the 

crisis and Kirman (2010) The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory are the 9th 

and 10th on the list. The first two documents in table 6 would not be changed if all of them 

were listed according to the total citations per document. 

Another significant investigation of the evolution of literature in the field of economic 

crises and finance is the number of publications by countries. Table 6 and figure 2 illustrate 

the most cited and published countries. Table 7 indicates that the United States of America is 

the most cited country with 1462 total and 17,4 average citations. The second one is the 

United Kingdom with a total of 977 and 18,09 average citations. Sweden, Spain, Italy, 

Australia, Greece, Canada, Germany, and France are the other countries in the top 10 most 

cited countries in order. 

Table 7. Most Cited Countries 

Country Total Citations Average Article Citations 

USA 1462 17,40 

United Kingdom 977 18,09 

Sweden 437 54,62 

Spain 309 14,71 

Italy 222 10,09 

Australia 203 15,62 

Greece 185 10,28 

Canada 148 21,14 

Germany 147 5,07 

France 143 11,00 

 

Apart from the citation, the total publications of countries are illustrated in figure 2. 

The darker blue ones indicate more publications, the lighter ones indicate fewer publications, 

and the grey color is assigned if there is no publication in these countries. Similar to table 6, 

the prominent countries in terms of publication are the USA, UK, Spain, Italy, Germany, 

France, and Greece.  
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Figure 2. Country Scientific Production 

However, Romania and Turkey are now the 9th and 10th nations with the most articles 

published in related fields compare to the table 6 . Brazil, China, Australia, Netherlands, and 

India are other relevant countries according to the number of documents.  

In Figure 3, the World Cloud illustrates the frequency of words appearing in 

documents. Frequently used words are demonstrated with large letter sizes and less frequently 

used words are demonstrated with thinner letters. Economics, financial system, investment, 

economic instability, economic conditions human, and innovation, are other commonly 

encountered words. 

 

 

Figure 3. World Cloud 

Network visualization of keywords is illustrated in figure 4 to evaluate the frequently 

used keywords and clusters among keywords. Keywords are illustrated with circles and their 

size indicates their usage of other keywords. Different colors represent different clusters. 

Economics, sustainable development, knowledge management, financial markets, industrial 
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economics, etc. are connected and their cluster is represented in red color. Crisis, 

financialization, sustainability, economic growth, European Union, are grouped together in 

another cluster, which is in blue color.  Economic instability, global economics, economic 

conditions, investment are represented by another cluster which is represented in green color. 

The last cluster consists of only the United States and humans in yellow color. 

 

Figure 4. Network visualization of keywords 

The collaboration network shown in figurere 5 illustrates the collaborations in terms of 

countries. Four different clusters emerged and the United States is the most collaborated 

country among others. The major collaboration is between the US, India, Canada, Malaysia, 

Egypt, the Netherlands, and the Philippines, and is represented in red.  

 

Figure 5. Collaboration network (countries) 
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The second cluster is between the United Kingdom, Sweden, France, Brazil, and 

Greece, and is shown with blue color. The third cluster is established between Germany, 

Belgium, Poland, Spain, South Africa, China, Ireland, Italy, Spain, and repand is represented 

green color. The last one connects the Czech Republic and Slovakia and is illustrated with 

purple. According to the collaboration network, the United States and the United Kingdom 

have intense collaboration, and European countries generally collaborate with each other. 

Additionally, the USA has collaborated with a wide range of countries and different parts of 

the world. 

The Co-citation network provides significant pieces of information about the evolution 

of citation amongst documents. In total, five different clusters emerged, and each of these 

clusters contains key signals. Generally, economic institutions form a co-citation network 

amongst themselves and have little contact with other clusters. The co-citation networks 

provide detailed information regarding the evolution of citations among documents and 

depict the cited texts together by the third document. There are five different clusters that 

emerge, and these clusters have critical information. The economic institutions are generally 

connected through co-citations amongst themselves, and they have few connections with 

other clusters, which is represented in green. 

 

 

Figure 6. Co-citation network 

Keynes (1936) is the document that has the highest weight amongst co-citations and it 

is co-cited with Kahneman and Tversky (1979), Piketty (2014), Minsky (1986), Foster 

(2009), Krippner (2005) and marked with red color. Another most co-cited document is 

Harvey (2005) with Harvey (1982,2003,2010), Marx (1981), Gramsci (1971), and Johnson 

(2009) which is outlined in blue. The last cluster represented with orange consists of 
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documents written by Marx (1990), Lapavitsas (2009), Aglietta (1979), Boyer (2000), and 

Krippner (2005). 

Thematic evolution of keywords in different periods is represented in figure 7 with 

three different periods. In the first period, which is between 1978 and 2012, the financial 

crisis, international trade, economics, and Europe are common themes among documents. 

The second-period themes which are from 2013 to 2017 include a wider range of themes 

compared to the first period which includes investment, budget control, capitalism, 

sustainability, and first-period themes apart from international trade. 

 

Figure 7. Thematic Evolution 

The third period which covers the years from 2018 to 2022 has common themes with 

the other two periods such as the financial crisis, Europe, and economics. The last period, 

however, has seen the emergence of new themes such as the financial system, economic and 

social effects, economic instability, and covid-19. The evolution of themes over time 

illustrated that there are limited themes in the first period, however, the second term includes 

more themes than all other periods. In the third period, the effect of covid-19 was seen in the 

field of economic crises and finance studies. 

 

4.Conclusions and Suggestions 

Finance had been ignored for a long time for its effect on the real side of economies. 

The importance of finance was put forward after the 2007/8 financial crisis as an explanation 

for the occurrence of the great recession. The importance of finance has been underlined by 

many economists who did not adhere to mainstream economic views. Fisher (1933) stressed 

the role of finance in the Great Depression.The ideas of Keynes (1936) and Minsky (1986) 
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vivified the prominent role of finance in economic crises. Marxist and Post-Keynesian 

scholars had placed a prominent focus on finance, particularly in crisis theories.  

The bibliometric analysis conducted in this study considers documents pertaining to 

financial and economic crises. The first document was observed in 1978 and 873 documents 

out of 703 sources were included in the analysis till December 2022. The bibliometrix and 

Vos Viewer software are employed to conduct analysis where Scopus Database is the source 

of data. The majority of documents are published after the 2007/8 financial crash while a few 

documents per year are published in the field before.  

Even though finance and economic crises are related in documents, only three of the 

documents among the most cited ones have financial and economic crises in their title. 

Though finance and economic crises are linked in documents, only two of the most cited ones 

have the words finance and economic crises in their titles, namely Geels (2013) and 

Stockhammer (2012), which are the seventh and tenth most cited documents, respectively. In 

terms of citations and number of publications, the USA and UK are the most cited and have 

the highest scientific production. Additionally, the other 8 most prominent countries in terms 

of citations are European countries. Based on the most relevant affiliations, they demonstrate 

that they are both distinctive within the field and also distinctive within their economic 

departments. The University of Cambridge is listed in 6, the University of California in 7, 

Columbia University in 11, and the University of Oxford in 3 according to Times Higher 

Education rankings in business and economics. Economics, financial system, investment, and 

economic instability are the most frequently used words in documents while finance, 

economic crises, and financial crises keywords are excluded. Additionally, the source 

dynamics show that four of the five most prominent journals did not even publish before 

2009, only World Development Economics. Furthermore, it is significant to note that these 

subjects were unrelated before the Great Recession. 

Another significant subject is the investigation of collaboration among countries. Apart 

from China and South Africa, European countries collaborate only with other European 

countries. The United States has established collaborations with various parts of the world. In 

this regard, the collaborations in the US are more comprehensive than others. The themes in 

these studies have evolved from the financial crisis, international trade, and economics to 

include investment, budget control, capitalism, sustainability, and to the financial system, 

economic and social effects, economic instability, and covid-19. 

Following the recent financial crisis, documents covering economic crises and finance 

have increased. Europe and the United States dominate the field in terms of citations, 

scientific productions, and affiliations. Even though the trend has been decreasing in recent 

years, scholars at distinct universities have studied these subjects and the number of 

documents remains high compared to pre-2009. 

 

 

 



Yunus SAVAŞ ve Coşkun ÇILBANT 

153 

References 

Aikman, D., Haldane, A. And Nelson, B. (2015). Curbing The Credit Cycle. The Economic 

Journal, 125(585), 1072-1109. 

Aglietta, M., (1979) A Theory of Capitalist Regulation, London: New Left Books 

Aria M, Cuccurullo C (2017). Bibliometrix: An R-Tool for Comprehensive Science Mapping 

Analysis. Journal of Informetrics, 11(4), 959-975 

Bernanke, B. S., Gertler, M. And Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in A 

Quantitative Business Cycle Framework. In J. B. Taylor And M. Woordford, 

Handbook Of Macroeconomics (Pp. 1341–1392). 

Boyer, R. (2000) Is Finance-Led Growth a Viable Alternative to Fordism: A Preliminary 

Analysis. Economy and Society, 29 (1), Pp. 111-145  

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to Conduct a 

Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines. Journal of Business Research, 

133, 285-296.  

Douglass, M. (2000). Mega-Urban Regions and World City Formation: Globalisation, The 

Economic Crisis and Urban Policy Issues in Pacific Asia. Urban Studies, 37(12), 

2315–2335. 

Fisher, I. (1933). The Debt-Deflation Theory Of Great Depressions. Econometrica, 1(4), 337-

357. 

Foster, J.B. (2010)  The Age Of Monopoly-Finance Capital, Monthly Review, 61 (9). , 

Https://Monthlyreview.Org/2010/02/01/The-Age-Of-Monopoly-Finance-Capital 

Gramsci, A., (1971) Prison Notebooks, London: Lawrence Andwishart 

Geels F.W. (2013) The Impact of the Financial–Economic Crisis on Sustainability 

Transitions: Financial Investment, Governance and Public Discourse, Environmental 

Innovation and Societal Transitions, 6,67-95 

Harvey, D., (1982) The Limits to Capital, Chicago: The University of Chicago Press 

Harvey, D., (2003) The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press 

Harvey, D., (2005) A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press 

Harvey, D., (2010) The Enigma of Capital: And The Crises of Capitalism, Oxford And New 

York: Oxford University Press 

Johnson, S. (2009) The Quiet Coup the Atlantic Online, 

Http://Www.Theatlantic.Com/Doc/Print/200905/Imf-Advice, May 2009 

Jordà, Ò., Schularick, M. And Taylor, A. M. (2016). The Great Mortgaging: Housing 

Finance,Crises And Business Cycles. Economic Policy, 31(85), 107-152. 

Kahneman, D.and Tversky (1979) A., Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk 

Econometrica, 47. 263-291 

Keynes, J. (1936). The General Theory of Employment, Interest, And Money. Macmillan. 

https://monthlyreview.org/2010/02/01/THE-AGE-OF-MONOPOLY-FINANCE-CAPITAL


Bibliometric Analysis of Studies on Economic Crises and Finance 

154 

Kim, Y. K. (2013). Household Debt, Financialization, And Macroeconomic Performance In 

The United States, 1951-2009. Journal Of Post Keynesian Economics, 35(4), 675-

694. 

Kim, Y. K. (2016). Macroeconomic Effects Of Household Debt: An Empirical Analysis. 

Review Of Keynesian Economics, 4(2), 127-150. 

Kindleberger, C.P. (1978) Manias, Panics, And Crashes a History of Financial Crises, 

London, The Macmillan Press 

Kirman A. (2010) The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory, Cesifo Economic 

Studies, 56(4), 498–535 

Kiyotaki, N. And Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal Of Political Economy, 105, 211–

248. 

Krauskopf, E. (2018). A Bibliometric Analysis of the Journal of Infection and Public Health: 

2008–2016. Journal of Infection and Public Health, 11(2), 224–229. 

Krippner, G. (2005) The Financialization of the American Economy, Socio-Economic 

Review, 3 (2), Pp. 173-208 

Lapavitsas, C. (2009) Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation Historical 

Materialism, (17), Pp. 114-148 

Lazonick W., Tulum O.  (2011) US Biopharmaceutical Finance and The Sustainability of the 

Biotech Business Model, Research Policy,40(9),1170-1187 

Marx, K., (1981) Capital 3., Translated by D. Fernbach. London: Penguin Books 

Marx, K.  (1990) Capital, 1-3., London: Penguin 

Minsky, H. (1986). Stabilizing An Unstable Economy (2nd Ed., 2008). New York, Ny: 

Mcgraw-Hill. 

Pal R., Torstensson H.& Mattila H. (2014) Antecedents of Organizational Resilience in 

Economic Crises—An Empirical Study of Swedish Textile and Clothing SMEs, 

International Journal of Production Economics, 147(Part B),410-428 

Palan R., Murphy R. & Chavagneux C. (2010). Tax Havens: How Globalization Really 

Works. Cornell University Press 

Palley, T. I. (1994). Debt, Aggregate Demand, and The Business Cycle: An Analysis in The 

Spirit Of Kaldor And Minsky. Journal Of Post Keynesian Economics, 16(3), 371-

390. 

Piketty, Thomas, (2014) Capital in The 21st Century, Cambridge, Harvard University Press 

Porada-Rochoń, M. And Škare, M. (2020). Generalized Financial Cycle Theory From The 

Minsky's Perspective: UK 1270-2016. Journal Of Business Economics And 

Management, 21(5), 1375-1389. 

Pritchard, A. (1969) Statistical Bibliography or Bibliometrics, Journal of Documentation., 25 

(4), 348-349 



Yunus SAVAŞ ve Coşkun ÇILBANT 

155 

Rünstler, G, Vlekke, M. (2018) Business, Housing, And Credit Cycles. Journal of Applied 

Economics. 33: 212– 226 

Stein, J. (2010). Pivotal Decade: How The United States Traded Factories for Finance in The 

Seventies. Yale University Press. 

Stockhammer, E. (2012). Financialization, Income Distribution and The Crisis. Investigación 

Económica, 71(279), 39–70 

Stockhammer, E., Jump, R.C., Kohler, K, Cavallero, J. (2019a) Short and Medium Term 

Financial-Real Cycles: An Empirical Assessment. Journal of International Money 

and Finance, 94, 81-96 

Stockhammer, E., Gouzoulis, G. And Jump, R. J. (2019b). Debt-Driven Business Cycles In 

Historical Perspective: The Cases Of The USA (1889-2015) And UK (1882-2010). 

Working Paper 1907: Post-Keynesian Economic Society. 

Times Higher Education  

Https://Www.Timeshighereducation.Com/World-University-Rankings/2023/Subject-

Ranking/Business-And-Economics accessed [01.12.2022] 

Tong H., Wei S. (2011) The Composition Matters: Capital Inflows and Liquidity Crunch 

During a Global Economic Crisis, The Review of Financial Studies, 24(6), 2023–

2052 

Walter, A. (2008) Governing Finance: East Asia's Adoption of International Standards. 

Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 

 

 

 

 

 

 

https://www.timeshighereducation.com/World-University-Rankings/2023/Subject-Ranking/Business-And-Economics
https://www.timeshighereducation.com/World-University-Rankings/2023/Subject-Ranking/Business-And-Economics

	kapak1
	kitapson



