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SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİNLİĞİ: G20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF DEFENSE EXPENDITURES: THE CASE OF G20 COUNTRIES
Resul TELLİ
Öğr. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Pozantı, ADANA.
ORCID NO: 0000-0001-9110-6406

ÖZET
Dünyada hemen her devlet tarafından yapılan ve milli egemenliğin önemli bir unsuru olan savunma
harcamaları, 21. Yüzyılda da artarak devam etmektedir. Bir kamu harcama çeşidi olan savunma harcamalarının
makro iktisadi göstergeler üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler literatürde farklı görüşler ile
açıklanmaktadır. Keynesyen görüşe göre, savunma harcamaları pozitif dışsallık oluşturmak suretiyle
teknolojik gelişmelere öncülük etmekte ve böylece ekonomik performansı olumlu etkilemektedir. Peacock ve
Wiseman’a göre, savaş gibi kriz durumlarında, artan savunma harcamaları diğer harcamaları da artırarak
(sıçrama etkisi) yeni bir harcama trendi oluşturmakta ve böylece kriz sonrasında da yüksek oranlı kamu
harcamaları ile kamu ekonomisi büyümektedir. Bu durum ise Thomas Hobbes’un “Leviathan Devlet”
görüşünü desteklemektedir. Diğer bir görüş ise, savunma harcamalarının dışlama etkisi ile potansiyel verimli
alanlara yapılması muhtemel kamu harcamalarının azalmasına neden olarak iktisadi performansı olumsuz
etkileyeceğinin savunulduğu Neo-Klasik görüştür.
Üretim harcamalarında hedeflenen sonuca ne derece ulaşıldığının bilinmesi ekonomik performansın
artırılmasında çok önemlidir. Hedeflenen sonuca ulaşabilme derecesi üretim kaynaklarının kullanımında
başarının bir ölçütü olmakla birlikte, etkinliğin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Etkin üretimle
birlikte kaynak israfı ya da âtıl kullanılan girdiler ortadan kalkmakta, harcamalardan elde edilen getiri artmakta
ve böylece yeni harcama yatırımları tetiklenmektedir.
Yapılan bu çalışmada, savunma sanayiinde yapılan harcamalar ile hedeflenen sonuçlar arasındaki ilişkinin
araştırılması amaçlanmıştır. Analize katılan karar verme birimleri (KVB), G20 ülkeleri olarak saptanmıştır.
Çalışmada, 2015-2020 dönemine ait verilerle Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak, savunma
sanayisinin etkinlik analizi yapılmıştır. Doğrusal programlama temelli olan VZA metodu, girdi ve çıktı odaklı
olarak uygulanabilen göreli bir analiz çeşididir. Çalışma konusu gereği seçilen VZA metodu çerçevesinde girdi
ve çıktılar ile belirlenen etkinlik skorlarında, her bir KVB için minimum girdi ile maksimum çıktı, eşit girdi
ile daha fazla çıktı, en az girdi ile en fazla çıktı vb. durumlar oluşturan kombinasyonların belirlenmesi
hedeflenmektedir. Buna göre yapılan bu çalışmada, 3 girdi ve 2 çıktı olarak toplamda 5 değişken belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan datalar, Dünya Bankası ve SIPRI’nın veri bankalarından temin edilmiştir. Çalışmada
uygulanan VZA’da ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında CRS (constant return scale) girdi ve çıktılarda
meydana gelen etkinlik değişimleri hesaplanmıştır.
VZA sonuçlarına göre, savunma harcamalarında tüm dönem boyunca her yıl etkin olan KVB sayısı 15, etkinsiz
olan KVB sayısı 2 ve bazı yıllar etkin iken bazı yıllar etkinsiz olarak saptanan KVB sayısı ise 4 olarak
saptanmıştır. Türkiye, VZA sonucunda etkin olan 15 KVB içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin dönemin
tamamında etkin üretim sınırında yer almasında analiz dönemi boyunca ölçeğe göre sabit getirili olması önemli
rol oynamaktadır. Buna göre Türkiye’nin 2015-2020 yıllarında, savunma sanayiinde potansiyel üretim
kaynaklarını oldukça iyi kullanarak ya da âtıl kullanılan/israf edilen kaynak miktarını minimize ederek,
optimum ölçek üretimini yakaladığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, G20
ABSTRACT
Defense expenditures, which are an important element of national sovereignty and made by almost every state
in the world, continue to increase in the 21st century. Defense expenditures, which is a type of public
www.izdas.org
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expenditure, have various effects on macroeconomic indicators. These effects are explained with different
opinions in the literature. According to the Keynesian view, defense expenditures lead to technological
developments by creating positive externalities and thus affect economic performance positively. According
to Peacock and Wiseman, in crisis situations such as war, increased defense expenditures will create a new
expenditure trend by increasing other expenditures (displacement effect), and thus the public economy will
grow by creating high public expenditures after the crisis. This situation supports Thomas Hobbes's "Leviathan
State" view. Another view is the Neo-Classical view, which argues that defense expenditures will negatively
affect economic performance by causing a decrease in public expenditures for productive areas with the
exclusion effect.
It is very important to know to what extent the production targets have been achieved in increasing economic
performance. The degree of achieving the targeted result is a measure of success in the use of production
resources, but is also accepted as an indicator of efficiency. With efficient production, waste of resources or
the elimination of inactive inputs, the return from expenditures will increase and this will trigger new
expenditure investments.
In this study, it is aimed to investigate the relationship between the expenditures made in the defense industries
and the targeted results. The decision-making units (DMU) participating in the analysis were determined as
G20 countries. In the study, the efficiency analysis of the defense industry was carried out by using the Data
Envelopment Analysis (DEA) method with the data of the 2015-2020 period. DEA method, which is based on
linear programming, is a type of relative analysis that can be applied as input and output oriented. In the
efficiency scores determined by inputs and outputs within the framework of the DEA method chosen for the
purpose of the study, minimum input and maximum output, equal input with more output, minimum input and
maximum output etc. for each DMU. It is aimed to determine the combinations that create situations.
Accordingly, in this study, a total of 5 variables were determined as 3 inputs and 2 outputs. The data used in
the study were obtained from the data banks of the World Bank and SIPRI. In DEA, efficiency changes in
inputs and outputs are calculated under the assumption of constant returns to scale (CRS).
According to the DEA results in defense expenditures, 15 DMUs were active every year during the entire
period, while 2 DMUs were ineffective. Those who were found to be effective in some years and ineffective
in some years were determined as 4 DMUs. Turkey is included in the 15 DMUs that were active as a result of
DEA. The fact that Turkey has a constant income to scale throughout the analysis period plays an important
role in being on the efficient production frontier throughout the period. Accordingly, it has been concluded
that Turkey achieved optimum scale production in the years 2015-2020, by using its potential production
resources in the defense industry very well or by minimizing the amount of inactive/wasted resources.
Keywords: Defense Expenditures, Efficiency, Data Envelopment Analysis, G20

www.izdas.org

2

ULUSLARARASI İKSAD İKTİSAT KONGRESİ
Ankara | 27 Şubat 2022

Kongre

EKONOMİK PERFORMANS ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE ETKİLEŞİMİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
INTERACTION OF THE ECONOMIC PERFORMANCE INDEX WITH VARIOUS VARIABLES:
TURKISH CASE
Selin Devrim ÖZDEMİR YAZGAN
Doç. Dr. Marmara Üniversitesi. İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü,
ORCID NO: 0000-0002-6095-5242

Emre ÇEVİK
Arş. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, (Sorumlu Yazar)
ORCID NO: 0000-0002-2012-9886

ÖZET
Ülkelerin ekonomik performansları, tek bir gösterge ile ölçülmesi, yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle,
ekonomik performansı belirlemek için önemli göstergelerin kombinasyonuyla oluşturulan endekslerin
kullanılması uygun olacaktır. Literatürde de iktisatçılar tarafından ölçülmeye çalışılan makroekonomik
performans, çeşitli değişkenlerin farklı yöntemlerle ölçülmesi ile karşılaşılmaktadır. Bu endekslerden biri olan
ve Khramov ve diğ (2013) tarafından oluşturulan ekonomik performans endeksi, ekonomik büyüme, bütçe
açığının GSYİH’ya oranı, enflasyon ve işsizlik oranlarından oluşmaktadır. Khramov ve diğ (2013) iki farklı
endeks oluşturmuştur. Bunlar, söz konusu değişkenlerin düzey değerleri ve ters standart sapma ile
ağırlıklandırılmış değerlerini kapsamaktadır. Oluşturulan endeksin aldığı değerlere göre performansı beş
kategoriye sınıflandırmışlardır. Eğer endeks değeri 95’den büyükse mükemmel; 60’dan küçükse başarısız
performansa sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Ancak sadece bu değişkenlerin ülkelerin ekonomik performansını ölçmede yeterli olmayabilir. Bu nedenle, bu
çalışmada, finans, üretim ve makroekonomik değişkenlerden oluşan on beş farklı değişkenin ekonomik
performans üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin ekonomik
performansını etkileyen değişkenleri belirlemek ve etkilerini ölçmektir. 2000-2021 dönemi aylık frekanstaki
verilerle analizler, değişkenlerin gecikmeli değerleri de dikkate alınarak gerçekleşmiştir. Modeldeki
değişkenlerin parametre tahminlerinin çoklu doğrusal bağlantı problemine yol açmaması amacıyla, en küçük
mutlak küçülme ve seçim operatörü (LASSO) ve elastik net yaklaşımı ile tahmin edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda, klasik model tahminleri ile beraber LASSO ve elastik net tahmin sonuçları değerlendirilmiş ve öne
çıkan değişkenler yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Performans Endeksi, Çoklu Doğrusal Bağlantı, LASSO Regresyon
ABSTRACT
Measuring the economic performance of countries with a single indicator can lead to misleading results.
Therefore, it would be appropriate to use indices created by a combination of important indicators to determine
economic performance. Macroeconomic performance, which is tried to be measured by economists in the
literature, is encountered with the measurement of various variables with different methods. The economic
performance index, which is one of these indices and created by Khramov et al. (2013), consists of economic
growth, the ratio of budget deficit to GDP, inflation and unemployment rates. Khramov et al. (2013) created
two different indices. These include the level values of the variables in question and their weighted values with
inverse standard deviation. They classified the performance into five categories according to the values of the
created index. They categorized the performance that If the ındex value is greater than the 95, the performance
is excellent an if it is lower than 60, it is fail.
However, only these variables may not be sufficient to measure the economic performance of countries. For
this reason, it is investigated the effects of fifteen different variables, consisting of finance, production and
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macroeconomic variables on economic performance in this study. Therefore, the aim of this study is to
determine the variables that affect Turkey's economic performance and to measure their effects. Analyzes were
carried out by taking into account the lagged values of the variables with monthly frequency data for the period
2000-2021. In order to avoid the multicollinearity problem in the parameter estimations of the variables, they
were estimated with the least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) and elastic net approach. As
a result of the study, LASSO and elastic net estimation results were evaluated together with the classical model
estimations and the prominent variables were interpreted.
Keywords: Economic Performance İndex, Multicollinearity, LASSO Regression
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FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN ENFLASYONA ETKİSİ: TÜRKİYE
EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
THE IMPACT OF INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE CHANGES ON INFLATION: AN
EMPIRICAL EVALUATION ON TURKISH ECONOMY
Evren İPEK
Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Bandırma,
Balıkesir. ORCID NO: 0000-0003-4855-6545

ÖZET
Türkiye ekonomisinde 2021 Aralık ayı enflasyonu %13.58 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Enflasyon
oranlarının yükseliş eğiliminde olduğu ve buna ilaveten Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürme
kararlılığını sürdürdüğü Türkiye ekonomisinin bu son dönemlerinde, Merkez Bankasının faiz oranı
kararlarının ve döviz kurundaki değişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin tespiti önem arz etmektedir. Bu
tespitler enflasyonla mücadelede uygun politikaların belirlenmesi sürecinde politika yapıcılara yol gösterici
olacaktır. Bu çalışmayla, politika faiz oranında ve döviz kurunda meydana gelen değişimlerin enflasyon
üzerinde yarattığı etkilerin Türkiye ekonomisi bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca
yönelik olarak yapılan analizlerde Türkiye ekonomisinin 2010:05-2021:11 dönemine odaklanılmış ve aylık
veriler kullanılmıştır. Ampirik değerlendirmeler sınır testi, ARDL Modeli, NARDL Modeli, Toda-Yamamoto
Nedensellik testi ve Etki Tepki Fonksiyonu metodolojileri ile gerçekleştirilmiştir. ARDL ve NARDL
modellerinden hareketle gerçekleştirilen sınır testlerinin bulguları modeldeki değişkenlerin eşbütünleşme
ilişkisini ortaya koymaktadır. ARDL modelinin tahmin sonuçları, döviz kurunun ve faiz oranının enflasyon
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü uzun dönem etkileri bulunduğunu göstermektedir. Hata
Düzeltme Modeli'nin sonuçlarına göre bağımsız değişkenlerin kısa dönemli etkileri belirsizdir. Faiz oranındaki
değişimlerin enflasyona asimetrik etkilerinin araştırıldığı NARDL Modeli sonuçları ise faiz oranındaki
artışların enflasyon üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü etkiler yarattığını, bununla birlikte
faiz oranındaki azalışların istatistiksel olarak anlamlı ve enflasyonu artırıcı etkiler oluşturduğunu ortaya
koymaktadır. Toda-Yamamoto Nedensellik analizi bulgularına göre faiz oranından enflasyona tek yönlü
nedensellik ilişkisi, döviz kurundan enflasyona tek yönlü nedensellik ilişkisi, döviz kuru ile faiz oranı arasında
ise çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Etki Tepki fonksiyonlarından erişilen sonuçlar ise
enflasyonun faiz oranı ve döviz kurunda meydana gelen şoklara pozitif yönlü tepkiler verdiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Politika Faiz Oranı, Enflasyon, Döviz Kuru, ARDL Modeli, NARDL Modeli,
Nedensellik
ABSTRACT
The inflation rate of Turkish economy reached a high level of 13.8% in December 2021. In these recent periods
of Turkish economy where inflation rates are on an upward trend and additionally the Central Bank continues
its determination about lowering policy interest rates, the assessment of the effects of interest rate decisions of
central bank and exchange rate on inflation rates is extremely important. These determinations will guide
policy makers in the specification of proper anti- inflation policies. This study aims to evaluate the influence
of policy interest rate and exchange rate on inflation for Turkish economy. Analyzes carried out for this purpose
focused on the 2010:05- 2021:11 period of Turkish economy and were utilized by monthly data. Empirical
evaluations were performed by the use of bound test, ARDL Model, NARDL Model, Toda Yamamoto
Causality Test and Impulse Response Functions methods. Bound test findings, based on ARDL and NARDL
models, reveal the cointegration relationships between the variables of the model. The estimation outcomes
obtained from the ARDL model demonstrate that the exchange rate and interest rate have statistically
significant and positive long-term effects on inflation. According to the Error Correction Model results, the
short-term effects of the explanatory variables are uncertain. The results of the NARDL Model, in which the
asymmetric influences of the interest rate changes on inflation are investigated, indicate that the increases in
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the interest rate create statistically significant and negative effects on inflation, while the reductions in the
interest rate compose statistically significant and enhancing effects on inflation. Evidences from TodaYamamoto Causality test demonstrate a unidirectional causality from interest rate to inflation, a unidirectional
causality from exchange rate to inflation, and a bidirectional causality between exchange rate and interest rate.
The results obtained from the Impulse Response Functions show that inflation responds positively to the shocks
in the interest rate and exchange rate.
Keywords: Policy Interest Rate, Inflation, Exchange Rate, ARDL Model, NARDL Model, Causality
1. GİRİŞ
Enflasyon oranlarındaki istikrarsızlıklar, yatırım kararlarının ertelenmesi yoluyla toplam talepte ve büyüme
oranlarında düşüş gibi istenmeyen sonuçlara neden olduğundan dünyadaki merkez bankalarının birçoğu fiyat
istikrarını para politikalarının temel hedefi olarak benimserler (Yenice ve Yenisu, 2019: 1067). Temel amacı
fiyat istikrarı olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da, bu amaca ulaşabilmek için enflasyonu
etkileyen unsurları kontrol edebilmeli, enflasyonist dönemlerde gerekli tedbirleri alabilmelidir.
Enflasyonu etkileyen unsurların belirlenmesinde ve böylece enflasyonun önüne geçebilecek etkin politikaların
üretilebilmesinde faiz - enflasyon ilişkisinin belirlenmesi önemlidir. Bu iki değişken arasındaki etkileşimin
yönüne ilişkin olarak literatürde iki temel görüş bulunmaktadır. Fisher Etkisi olarak adlandırılan ilk görüşe
göre ilişkinin yönü enflasyondan nominal faiz oranına doğrudur. Nominal faiz oranı reel faiz oranıyla beklenen
enflasyon oranı toplanarak elde edildiğinden, enflasyon oranındaki artış nominal faiz oranındaki artışla
sonuçlanmaktadır. Buna göre nedensellik ilişkisinin yönü de enflasyon oranından faiz oranına doğrudur. NeoFisher Etkisi olarak adlandırılan ikinci görüşe göre ise nedenselliğin yönü faiz oranından enflasyon oranına
doğrudur, faiz oranında yaşanan düşüşler enflasyon oranlarını azaltıcı etkiler yaratmaktadır. Bu etkinin
gündeme gelmesine ve Fisher Etkisi"nin sorgulanmasına neden olan unsur, 2008 küresel finansal krizi
sonrasında durgunluktan çıkmak amacıyla uygulanan genişletici para politikalarının gelişmiş ülkelerin
enflasyon oranları üzerinde gözlemlenen etkileri olmuştur. Genişletici politikaların faizi düşürmesi sonucu
toplam talep artışı kanalıyla enflasyonun artması beklenirken, düşen faiz oranlarına rağmen enflasyon
oranlarının da düşük kaldığının gözlenmesi faiz oranından enflasyona olan nedenselliğin sorgulanmasına ve
böylece Neo-Fisher etkisinin tartışılmasına yol açmıştır (Felek ve Ceylan, 2021: 3).
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki söylemleri ve TCMB'nin enflasyonla
mücadeleye dönük olarak son dönemlerde aldığı faiz kararları da Neo-Fisherci yaklaşımla uyuşmaktadır
(Akgül ve Özdemir, 2018: 154). Faizin neden, enflasyonun sonuç olduğu görüşüyle politika faiz oranlarını
%14 seviyesine çeken ve enflasyonu faizi indirerek düşürmeye çalışan merkez bankasının kararları, ülke
ekonomisinde peşi sıra yaşanan kur ve enflasyon artışlarına bağlı olarak sorgulanmaya başlanmıştır. 2021
Ağustos ayında politika faiz oranı %19, aylık enflasyon oranı %1.12, ABD Dolar kuru 8.49 TL
seviyesindeyken, Eylül ayı itibariyle merkez bankası politika faiz oranında indirime gitmeye başlamıştır.
Politika faiz oranının %14 seviyesine kadar indirildiği 2021 Aralık ayında enflasyon oranı %13.58 olarak
gerçekleşmiştir. ABD Dolar kuru ise faiz kararları sonrasında 21 Aralık 2021 tarihinde 17.5 TL seviyesine
kadar yükselmiştir. Enflasyonu düşürmek amacıyla izlenen faiz indirimi kurlarda ve enflasyonda hızlı bir
yükselişle sonuçlanmıştır. Bu, daha öncesinde de Türkiye ekonomisinin tecrübe ettiği bir durumdur. Türkiye
ekonomisinde 1994 yılında yaşanan ekonomik krizin bir nedeni de faizin neden enflasyonun sonuç olduğu bu
anlayış yapısı olmuştur. O dönem düşürülen faiz oranlarında, yaşanan krizle birlikte aşırı yükselişler
görülmüştür. İzlenen bu politika, enflasyonu düşürme hedefine ulaşamadığı gibi ülke ekonomisi krize
sürüklenmiştir. Bu olumsuz tecrübeden de hareketle faiz oranlarını düşürme kararlarının enflasyona olası
etkileri derinlemesine analiz edilmelidir.
Enflasyonla mücadele ederken izlenecek politikaların belirlenmesinde karşılaşılan enflasyonun türü önem arz
etmektedir. Enflasyon kaynağına göre talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu olarak sınıflandırılmaktadır.
Talep enflasyonun olduğu durumda, ekonomideki para arzı fazlası tüketimin ve toplam talebin artmasına neden
olmak suretiyle enflasyon yaratmaktadır. Ekonomide talep enflasyonunun olduğu durumda faiz oranlarını
artırmak ve böylece tasarrufları artırırken toplam talebi düşürmek enflasyon için çözüm yolu olabilecektir.
Enflasyonun ikinci türü maliyet enflasyonudur. Bu durumda enflasyonun kaynağı üretim faktörleri ve girdi
fiyatlarında yaşanan artışlardır. Dolayısıyla döviz kuru artışları da maliyet enflasyonuna neden olmaktadır. Bu
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şartlarda faiz oranlarının artırılması maliyetleri artırmak suretiyle enflasyonu daha da yükseltecektir. Bununla
birlikte, maliyet enflasyonun yaşandığı bir ekonomide faiz oranı artışlarının enflasyonu artırıcı sonuçlar
doğurmamasının bir istisnası söz konusudur. Faiz oranı artışları yabancı sermayeyi ülke ekonomisine çekerek
yerli paraya olan talebi artıracak, döviz kurunda yaşanan düşüşler de maliyetleri ve enflasyonu düşürecektir.
Maliyet enflasyonun olduğu durumda enflasyonu önlemek amacıyla faizi artırmak sürdürülebilir bir durum
değildir. Yapısal reformlara yönelmek, kur artışını tetikleyen risk unsurlarını elimine edebilmek daha doğru
bir çözüm yolu olacaktır. Risklerin düşürülmesi kuru, enflasyonu ve nihayetinde faiz oranlarını düşürücü
etkiler yaratacaktır (Eğilmez, 2014; Eğilmez, 2021).
Enflasyona etki eden ikinci bir unsur da döviz kurundaki değişmelerdir. Döviz kurundaki artışlar özellikle
hammadde ve enerji ithalatı yüksek olan ülkelerde ithal malların fiyatlarını artırmak suretiyle enflasyon
oranlarında artışa neden olur. Döviz kurunun enflasyona geçirgenliği olarak adlandırılan bu durumda
nedenselliğin yönü döviz kurundan enflasyona doğrudur. Bir başka ifade ile döviz kurunun neden enflasyonun
sonuç olması durumu söz konusudur (Akgül ve Özdemir, 2019: 154).
Bu çalışmada da faiz oranı ve döviz kuru gibi iki bağımsız değişkenin enflasyon üzerindeki etkilerinin analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde Türkiye ekonomisinde Neo-Fisherci yaklaşımın da test edilmesi söz
konusu olacaktır. Türkiye ekonomisi için bu tespitlerin yapılması, enflasyonun düşürülmesine yönelik
politikaların belirlenmesinde politika yapıcılara yol gösterici olacaktır. Bu amaca yönelik olarak
gerçekleştirilen analizlerde 2010:05-2021:11 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılmıştır. Bağımsız
değişkenlerdeki değişmelerin enflasyonu hangi yönde etkilediği ARDL Modeli (Gecikmesi Dağıtılmış
Otoregresif Model) ve NARDL Modeli (Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model)
tahminleriyle sınanırken, değişkenlerin nedensellik ilişkilerinin yönü Toda-Yamamoto nedensellik analiziyle
test edilmiştir. İlaveten, değişkenlerin diğer değişkenlerde meydana gelen şoklara ne yönde tepki verdiği de
Etki Tepki Fonksiyonları ile analiz edilmiştir. Çalışma, faiz oranındaki asimetrik etkileri göz önünde
bulunduran NARDL modeli tahminleriyle literatüre katkı sunacaktır.
Çalışmanın takip eden kısımlarının organizasyonu şöyledir: ikinci bölümde literatür taraması sunulacak,
üçüncü ve dördüncü bölümlerde veri setiyle analiz yöntemleri tanıtılarak ampirik bulgular açıklanacak, beşinci
bölümde ise çalışmanın sonuçlarıyla öneriler aktarılacaktır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
İlgili alanyazında Türkiye ekonomisinin farklı dönemleri için faiz, döviz kuru ve enflasyon etkileşimini farklı
yöntemlerle analiz eden ampirik çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmanın bu kısmında bu çalışmalardan örnekler
sunulacaktır.
Yücememiş, Alkan ve Dağıdır (2015), TCMB faiz kararlarının enflasyona etkisini 2003:1- 2014:15 dönemine
ait aylık verilerle analiz etmişlerdir. Faiz oranını temsilen TCMB gecelik borç alma/verme faiz oranlarıyla
interbank faiz oranı değişkenlerinden yararlanılmıştır. Eşbütünleşme analizleri Maki (2012) eşbütünleşme
testiyle gerçekleştirilirken, katsayıların tahmininde Dinamik EKK yöntemi kullanılmıştır. Bulgular,
değişkenlerin eşbütünleşme ilişkisi içinde olduğunu, incelenen faiz değişkenlerindeki artışların enflasyonu
azaltıcı etkiler oluşturduğunu ve enflasyon üzerinde en fazla azaltıcı etki yaratan faiz değişkeninin interbank
faiz oranı olduğunu ortaya koymuştur.
Karahan ve Yılgör (2017), faiz- enflasyon etkileşimini Türkiye ekonomisi için analiz eden bir diğer çalışmadır.
2002-2016 dönemine ilişkin aylık verilerle gerçekleştirdikleri analizlerinde Johansen eşbütünleşme testi ile
değişkenlerin eşbütünleşme ilişkisi sergiledikleri bulgusuna erişmişlerdir. İlaveten, uygulanan Granger
nedensellik analiziyle enflasyonun faiz oranının nedeni olduğunu tespit ederek incelenen dönem için Türkiye
ekonomisinde Fisher etkisinin işlediği bulgusuna erişmişlerdir.
Demirgil ve Türkay (2018), faiz oranıyla enflasyon oranının ilişkisini Türkiye ekonomisinin 2003:1-2017:1
dönemi için araştırmışlardır. ARDL modeli ve Toda Yamamoto nedensellik testi ile gerçekleştirilen analizlerin
sonucunda, Fisher etkisini destekleyecek bulgulara erişmişler, enflasyonun faiz oranını uzun dönemde pozitif
yönde etkilediğini, nedensellik ilişkisinin yönünün de enflasyondan faiz oranına doğru olduğunu bulmuşlardır.
Akgül ve Özdemir (2018), Türkiye ekonomisinin 2003:01-2016:03 döneminde faiz oranıyla enflasyon ve
döviz kuruyla enflasyon arasındaki nedensellik ilişkilerini Dicks ve Panchenko doğrusal olmayan nedensellik
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testi yöntemiyle analiz etmişlerdir. TÜFE, ÜFE ve Özel kapsamlı TÜFE enflasyonu gibi üç farklı enflasyon
oranının kullanıldığı analizlerde döviz kuru olarak Amerikan Doları satış kuru, faiz oranı olarak da BİST
bankalararası para piyasasındaki gecelik repo faiz oranı kullanılmıştır. Döviz kuru- enflasyon ilişkilerine
dönük analizler hem tüm dönem için hem de 2003:01-2008:10 ve 2008:11-2016:03 alt dönemleri için
tekrarlanmıştır. İncelenen tüm dönemlerde nedenselliğin yönü döviz kurundan enflasyona doğru olarak tespit
edilmiştir. Faiz- enflasyon ilişkilerine dönük analizler hem tüm dönem için, hem de 2003:01-2011:10 ve
2011:11-2016:03 alt dönemleri için tekrarlanmıştır. 2003-2016 döneminde faiz ve enflasyon arasında iki yönlü
doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi saptanırken, ikinci alt dönemde iki değişken arasındaki nedensellik
bağının ortadan kalktığı görülmüştür.
Yenice ve Yenisu (2019), 2003:1- 2018:4 dönemleri arasında Türkiye’de ABD dolar kuru ile ölçülen döviz
kuru, enflasyon ve tüketici kredisi faiz oranı ile ölçülen faiz oranı değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz
etmişlerdir. Analizlerde sınır testiyle Toda-Yamamoto nedensellik analizi uygulanmıştır. Ampirik bulgulara
göre, döviz kuruyla enflasyon arasında eşbütünleşme bulunamamıştır, nedenselliğin yönü de döviz kurundan
enflasyona doğrudur. Döviz kuru ile faiz oranı değişkenlerinin eşbütünleşik olduğu, nedenselliğin yönünün
döviz kurundan faiz oranına olduğu bulunmuştur. İlaveten, faiz oranı ile enflasyon arasında eşbütünleşme
ilişkisi saptanırken iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi bulunmadığı sonucuna erişilmiştir.
Uçak ve Şahan (2019), Türkiye ekonomisi için gerçekleştirdikleri analizlerinde faiz oranının enflasyon, döviz
kuru ve ekonomik büyüme değişkenlerine olan etkisini araştırmışlardır. Analizlerinde 2006:1-2017:12
dönemine ilişkin aylık verilerle VAR modelinden yararlanmışlar ve faiz oranlarındaki değişmelerin döviz
kuru, enflasyon ve ekonomik büyüme değişkenlerini negatif yönde etkilediğini bulmuşlardır. Gerçekleştirilen
Granger nedensellik testlerinin bulguları, döviz kurundan, enflasyondan ve büyüme oranından faiz oranlarına
doğru olan nedensellik ilişkilerine işaret etmektedir.
Aksu ve Emsen (2019), 2003: 01-2017: 12 döneminde Türkiye ekonomisinde enflasyon, kur ve faiz oranı
değişkenlerinin etkileşimini ARDL ve NARDL modelleriyle test etmişlerdir. Sonuçlarına göre, enflasyon faiz
oranından etkilenmemekteyken döviz kuru değişkeni ise sadece kısa dönemde enflasyonist etkiler
yaratmaktadır. İlaveten, enflasyonda ve döviz kurunda meydana gelen artışların faiz oranını artırdığı bulgusuna
erişilmiştir.
Tayyar (2019), 2002:1-2014:5 dönemi için Türkiye ekonomisinde faiz- enflasyon değişkenleri arasındaki
nedenselliği Toda-Yamamoto testi ile sınamıştır. Analiz sonucunda faiz değişkeni olarak belirlenen bankalar
arası gecelik faiz oranından enflasyona doğru olan anlamlı bir nedensellik ilişkisi saptanmış ve ilgili dönemde
Neo-Fisher etkisinin geçerliliğine vurgu yapılmıştır.
Türkiye ekonomisinde Neo-Fisher etkisinin geçerli olduğu görüşüne destek veren bir başka çalışma da Sümer
(2020)’e aittir. Çalışmanın analizleri 2010:5-2019:12 döneminin aylık verileriyle gerçekleştirilmiş, EngleGranger eşbütünleşme testi, Tam Düzeltilmiş EKK, Dinamik EKK, Kanonik Koentegrasyon Regresyonu
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Faiz değişkeni olarak 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranıyla TCMB gecelik
borç verme faiz oranının kullanıldığı analizlerin sonucunda faiz ve enflasyon değişkenlerinin eşbütünleşik
olduğu ve her iki faiz değişkeninin de enflasyon oranını anlamlı şekilde artırdığı tespit edilmiştir.
Felek ve Ceylan (2021), 2012:1-2019:6 dönemi için Türkiye ekonomisine ilişkin dokuz farklı faiz oranı
değişkeninin enflasyon üzerindeki etkisini Yapısal VAR Modeli ile analiz etmişlerdir. Gerçekleştirilen
Granger nedensellik analizi sonuçlarında, nedenselliğin yönünün faiz oranından enflasyona doğru olduğu
görülmüştür. Elde edilen etki tepki fonksiyonlarının sonuçlarına göre, faiz oranlarındaki şok karşısında
enflasyon oranı anlamlı ve pozitif tepki göstermektedir. Varyans ayrıştırma sonuçlarına göre ise enflasyondaki
değişmelerin kaynağı başlangıçta en fazla kendisi iken 12 ay sonunda enflasyondaki değişmelerde faiz oranının
etkisi artmaktadır. Analiz sonuçlarından hareketle Türkiye ekonomisinin incelenen döneminde Neo-Fisher
etkisi geçerli olduğu, faizin enflasyonun nedeni olduğu görüşü desteklenmiştir.
3. VERİ SETİ VE YÖNTEM
Bu çalışmayla faiz oranıyla döviz kuru değişmelerinin enflasyon oranlarına etkilerinin Türkiye ekonomisi
bağlamında zaman serisi yöntemleriyle ampirik olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak
Türkiye ekonomisinin 2010:5-2021:11 dönemini kapsayan aylık veri seti kullanılmıştır. Analiz döneminin
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belirlenmesinde verilerin bulunabilirliği etkili olmuştur. Çalışmanın bu bölümünde analizlerde kullanılan
model, veri seti ve yöntemler tanıtılacaktır.
Çalışmada ampirik analizlerin gerçekleştirileceği model aşağıda gösterilmektedir:
ENF = f (FAIZ, KUR)
Modelin bağımlı değişkeni tüketici fiyat endeksindeki bir önceki aya göre yüzde değişim olarak hesaplanan
enflasyon oranı (ENF) olmaktadır. Modelin ilk bağımsız değişkeni olan faiz oranı (FAIZ), TCMB politika
faizini yansıtan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade etmektedir. Modelin ikinci bağımsız değişkeni
olan döviz kuru (KUR) değişkeni ise ABD dolar kurundaki bir önceki aya göre yüzde değişim olarak
ölçülmektedir. Döviz kuru artışlarının maliyet enflasyonu yaratmak suretiyle enflasyonu artırıcı etkiler
doğurması beklenmektedir. Faiz oranının enflasyon üzerindeki etkisi ise pozitif veya negatif yönlü
oluşabilmektedir. Faiz oranı düşüşleri tüketimi artırarak toplam talebi ve enflasyonu artırabileceği gibi,
maliyetleri azaltmak suretiyle enflasyonu düşürücü etkiler de yaratabilecektir. Verilere Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası veri tabanından erişilmiştir. Modelin bağımlı ve bağımsız değişkenleri Tablo 1'de
tanımlanmaktadır.
Ampirik analiz sürecinde sırasıyla birim kök sınamaları yapılmış, sınır testi yöntemiyle eşbütünleşme analizi
gerçekleştirilmiş, ARDL Modeli tahminiyle bağımsız değişkenlerin enflasyona olan uzun dönem ve kısa
dönem etkileri tespit edilmiş, Toda-Yamamoto Nedensellik testi ile nedensellik ilişkilerinin varlığı ve yönü
belirlenmiş, Etki Tepki Fonksiyonları tahmin edilmiştir. En son aşamada ise faiz oranı değişkeninin enflasyona
olan asimetrik etkilerinin belirlenmesinde NARDL Modeli tahminlerinden yararlanılmıştır.
Tablo 1. Değişkenlerin Tanımlanması
Sembol
ENF
FAIZ
KUR

Değişken
Enflasyon Oranı
Politika Faiz Oranı
Döviz kuru

Değişkenin Tanımı
TÜFE (2003=100)'deki bir önceki aya göre değişim oranı
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı
ABD Dolar kurunda bir önceki aya göre değişim oranı

Kaynak
TCMB EVDS
TCMB EVDS
TCMB EVDS

Değişkenlerin durağanlık sınamaları için Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP),
Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin (KPSS), Ng-Perron testleri uygulanmıştır. Bu sınamaların
gerçekleştirilmesindeki ilk neden eşbütünleşme analizinde uygun yöntemin seçilebilmesidir. Johansen testiyle
eşbütünleşme analizi yapılabilmesi için değişkenlerin farklı derecelerden bütünleşik olmaması gerekirken, bu
durumun sorun oluşturmadığı sınır testinde de güvenilir sonuçlara erişebilmek için değişkenlerin ikinci
dereceden bütünleşik olmaması şartı vardır. Ayrıca birim kök testlerinin sonuçları, sınır testi analizinde elde
edilen F istatistiğinin alt/üst eşiklerden hangisiyle karşılaştırılacağı kararında da belirleyicidir. Son olarak,
Toda-Yamamoto nedensellik sınamasında kurulan VAR modelinin gecikme sayısının belirlenmesinde de
birim kök testi bulgularına ihtiyaç vardır.
Pesaran, Shin ve Smith (2001)'in çalışmalarıyla literatüre kazandırılan sınır testi uygulamasında 1 numaralı
denklem ile ifade edilen Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli'nin (UECM) tahmini söz konusudur.
Modeldeki değişkenlerin uygun gecikme sayısına (k) karar verilirken Akaike ve/veya Schwarz bilgi kriterlerini
minimum yaparken otokorelasyon da yaratmayan gecikme sayısı bulunur. Temel hipotez eşbütünleşmenin
bulunmadığı yönünde kurulurken, modelin değişkenlerin bir gecikmeli değerlerinin katsayılarına
(
) yapılan Wald sınamasıyla temel hipotez test edilir. Elde edilen F istatistiğinin eşik
değerleri aşıyor olması durumunda temel hipotez reddedilir ve eşbütünleşme ilişkisinde karar kılınır. F
istatistiği, tüm değişkenlerin I(0) olması halinde alt eşikle, değişkenler arasında I(1) olanların yer alması
halinde üst eşikle mukayese edilir. Alt ve üst eşik değerler Pesaran, Shin ve Smith (2001)’de sunulmaktadır.
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2 numaralı denklem ile ifade edilen ARDL (p, r, s) modelinin tahminiyle erişilen uzun dönem katsayılar
modelin bağımsız değişkenlerinin uzun dönem etkilerinin büyüklüğü ve yönü ile ilgili bilgiler sunar. p, r ve s,
bilgi kriterleriyle belirlenen, değişkenlere ait uygun gecikme sayılarıdır. 3 numaralı denklemde ifade edilen
Hata Düzeltme Modeli ise bağımsız değişkenlere ilişkin kısa dönemli etkileri ortaya koyar. Kısa dönemli
katsayılar işaretlerine ve anlamlılıklarına bakılarak yorumlanır.
hata düzeltme terimi olarak
adlandırılırken, ARDL modelinin hata teriminin bir gecikmeli değerini gösterir ve eşbütünleşme ilişkisinin
desteklenebilmesi için bu terimin negatif işaretli ve anlamlı olması istenir.

Faiz oranındaki artışların ve azalışların enflasyon üzerindeki asimetrik etkilerinin tespiti için Shin, Yu ve
Greenwood-Nimmo (2013)’nun geliştirdikleri ve doğrusal ARDL Modeli'nin asimetrik etkileri gözlemeyi
mümkün kılacak şekilde genişletilmiş hali olan doğrusal olmayan ARDL modeli (NARDL) tahmin edilmiştir.
Asimetrik etkileri incelenen açıklayıcı değişkenin pozitif ve negatif bileşenlerine ayrıştırıldığı NARDL modeli
4 numaralı denklemde gösterilmektedir. p, r, s sembolleriyle değişkenlerin gecikme uzunlukları, FAIZ
değişkeni üzerindeki (+), (-) işaretlerle pozitif, negatif ayrıştırmalar toplamları ifade edilir. Modeldeki simetrik
ve asimetrik ilişki Wald testi ile sınanır. Uzun dönemdeki simetrik ilişki; β 2= β3 temel hipoteziyle sınanırken
kısa dönemli simetrik ilişki
temel hipoteziyle test edilir. Temel hipotezin reddedilmesi halinde
asimetrik ilişkinin var olduğuna karar verilir (Utkulu ve Ekinci, 2015: 7). Bu modelden elde edilen α 1=-β2/β1
FAIZ değişkenindeki artışların ENF değişkeni üzerindeki uzun dönem etkilerini; α2 = -β3/β1 FAIZ
değişkenindeki azalışların ENF değişkeni üzerindeki uzun dönem etkilerini gösterir.
FAIZ
değişkenindeki artışların kısa dönem etkilerini,
FAIZ değişkenindeki azalışların kısa dönem etkilerini
ortaya koyar. NARDL modelinde
şeklinde kurulan temel hipotezin reddedilmesi
halinde eşbütünleşmeye karar verilir (İbrahim, 2015: 6-7).

Değişkenlerin nedensellik ilişkilerinin tespiti ise Toda ve Yamamoto (1995)'un geliştirdiği test ile yapılmıştır.
5, 6 ve 7 numaralı denklemler ile ifade edilen VAR Modellerine uygulanan MWald testlerine dayanan
yöntemde, VAR modelinin gecikme uzunluğu optimal gecikme uzunluğuyla (k) serilerin en yüksek
bütünleşme derecesi (dmax) toplamı olarak belirlenir. VAR Modelleri Görünürde İlişkisiz Regresyon
yöntemiyle tahmin edilir. Bu tahmin yönetimin tercih edilme nedeni yöntemin değişen varyans ve
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otokorelasyon sorununu dikkate almasıdır (Vurur ve Diler, 2018: 590). FAIZ değişkeninden ENF değişkenine
olan nedenselliğin tespiti için
sınırlaması test edilir.

Etki Tepki Fonksiyonları, VAR sisteminde yer alan bağımlı değişkenin, sistemdeki regresyonların hata
terimlerindeki şoklara olan tepkisini ortaya koymaktadır. Hata terimindeki bir standart sapmalık şok, cari ve
gelecek dönemler için bağımlı değişkenin değişmesine yol açar. VAR sistemindeki bir bağımlı değişken bir
başka regresyonda bağımsız değişken olarak bulunur. Bu nedenle sistemdeki bir regresyonun hata terimindeki
şok diğer değişkenleri de etkilemektedir (Gujarati, 1995: 749-750). Etki tepki fonksiyonlarındaki sürekli
çizgiler, hata terimindeki 1 standart sapmalık şok karşısında değişkenlerin gösterdiği tepkiyi ortaya koyarken,
kesikli çizgilerin gösterdiği ± 2 standart sapma için erişilen güven aralıklarıdır (Yamak ve Korkmaz, 2005:
26).
4. ANALİZ SONUÇLARI
Birim kök sınamalarının Tablo 2'de sunulan sonuçlarına göre, ENF ve KUR değişkenleri düzeyde durağanken
FAIZ değişkeni birinci farkı alındığında durağandır. Değişkenler arasında ikinci dereceden bütünleşik olanın
bulunmaması sınır testinin uygulanmasında bir sorun olmadığını ortaya koymaktadır.
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Tablo 2. Birim Kök Testleri Sonuçları
ADF
ENF
%1
%5
FAIZ
%1
%5
ΔFAIZ
%1
%5
KUR
%1
%5

PP
x

-5.07(4) *
-4.02
-3.44
-2.79(3)y
-3.47
-2.88
-3.89(2)z *
-2.58
-1.94
-8.48(1)y*
-3.47
-2.88

KPSS
x

-8.58(12) *
-4.02
-3.44
-0.60(7)z
-2.58
-1.94
-10.99(7)z*
-2.58
-1.94
-6.42(12)y*
-3.47
-2.88

x

0.06(8) *
0.21
0.14
0.08(9)x*
0.21
0.14

0.34(8)y*
0.73
0.46

x

-32.54(12) *
-23.80
-17.30
-6.42(7)y
-13.80
-8.10
-105.66 (7)y*
-13.80
-8.10
-25.12(3)y*
-13.80
-8.10

NG-Perron
MSB
-3.94(12)x* 0.12(12)x*
-3.42
0.14
-2.91
0.16
-1.70(7)y
0.26(7)y
-2.58
0.17
-1.98
0.23
-7.25(7)y*
0.06(7)y*
-2.58
0.17
-1.98
0.23
-3.27(3)y*
0.13 (3)y*
-2.58
0.17
-1.98
0.23

MPT
3.22(12)x*
4.03
5.48
4.12(7)y
1.78
3.17
0.24(7)y*
1.78
3.17
1.85(3)y**
1.78
3.17

Karar
I(0)

I(1)

I(0)

Not: Δ, değişkenlerin birinci farkını ifade ederken parantez içinde sunulan değerler gecikme uzunluklarıdır.
Bu uzunlukların belirlenmesinde ADF testinde Akaike kriterinden, PP, KPSS, Ng-Perron testlerinde NeweyWest bant genişliği ve Bartlett Kernel tahmin yönteminden yararlanılmıştır. *, ** sembolleri %1, %5
düzeylerindeki anlamlılığı ifade eder. x, regresyonun sabit terimle trend içerdiğini; y, regresyonun sabit terim
içerdğini; z, regresyonun sabit terim ya da trend içermediğini gösterir.
Tablo 3'te sunulan sınır testi sonuçlarına göre F istatistiği 13.65 olarak hesaplanmıştır. Modelde yer alan FAIZ
değişkeninin I(1) olması nedeniyle bu istatistik üst eşik değer ile kıyaslanmış ve üst eşik değeri aşması
sebebiyle eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğuna karar kılınmıştır.
Tablo 3. ARDL (10,8,4) Modeli'nden Elde Edilen Sınır Testi Bulguları
k
2

F istatistiği
13.65*

Alt Eşik
5.15 (%1)

Üst Eşik
6.36 (%1)

SONUÇ
Eşbütünleşme ilişkisi vardır.

Not: k, açıklayıcı değişken sayısıdır. *, %1 anlamlılık düzeyini ifade eder.
ARDL modelinin tahminiyle erişilen uzun dönemli katsayıları Tablo 4'te göstermektedir. ARDL Modeli için
maksimum gecikme sayısı 12 olarak belirlenmiş, uygun gecikme Akaike kriterine göre seçilmiştir. Tahmin
edilen ARDL(10,8,4) modelinin uzun dönem katsayıları incelendiğinde politika faiz oranı ve döviz kuru
değişkenleri enflasyon üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı etkiler yaratmaktadır. Sonuçlara
göre, politika faiz oranında % 1 oranındaki artış enflasyonu uzun dönemde % 0.04 oranında; döviz kurunda
%1 oranındaki artış enflasyonu uzun dönemde % 0.14 oranında yükseltmektedir. Faiz değişkenine ilişkin bu
bulgular, incelenen dönem için faiz oranı artışlarının maliyet enflasyonu yarattığı şeklinde
yorumlanabilecektir. Bu sonuçlar doğrultusunda enflasyonu düşürmek için faiz oranını düşürmek şeklinde bir
öneri sunulabilecektir. Modelin istikrarlılığı, sonuçları Şekil 1 ile gösterilen CUSUM/ CUSUM SQ testleriyle
saptanmıştır.
Tablo 4. ARDL (10,8,4) Modelinin Uzun Dönemli Katsayıları
Bağımsız Değişken
FAIZ
KUR
C
R2= 0.65

Katsayı
0.040*
0.138*
0.40**
Tanısal Test Sonuçları
= 0.57
X2BG = 3.31 (0.19)

t-istatistiği
4.39
3.28
2.29
X2BPG = 24.05 (0. 45)

Not: *, %1 anlamlılık düzeyini, parantez içleri olasılık değerlerini ifade eder. Modeldeki otokorelasyon
problemi Breusch-Godfrey LM testiyle çoklu varyans problemi Breusch-Pagan-Godfrey testiyle incelenmiştir.
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Şekil 1. ARDL(10,8,4) Modelinin CUSUM ve CUSUMSQ Grafikleri
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Hata Düzeltme Modeli (HDM)'nin bulguları Tablo 5 ile sunulmaktadır. ECT(-1) değişkeninin anlamlı ve
negatif işaretli katsayısı eşbütünleşme ilişkisini desteklemektedir. Politika faiz oranı ve döviz kuru
değişkenlerinin enflasyon üzerindeki kısa dönemli etkisi ise anlamlı katsayıların bazılarının pozitif bazılarının
negatif işaretli olmasına bağlı olarak belirsiz kalmaktadır.
Tablo 5. HDM'nin Bulguları
Bağımsız Değişken
C
ΔENF(-1)
ΔENF(-2)
ΔENF(-3)
ΔENF(-4)
ΔENF(-5)
ΔENF(-6)
ΔENF(-7)
ΔENF(-8)
ΔENF(-9)
ΔFAIZ
ΔFAIZ(-1)
ΔFAIZ(-2)
ΔFAIZ(-3)
ΔFAIZ(-4)
ΔFAIZ(-5)
ΔFAIZ(-6)
ΔFAIZ(-7)
ΔKUR
ΔKUR(-1)
ΔKUR(-2)
ΔKUR(-3)
ECT(-1)

Katsayı
0.408*
0.739*
0.435**
0.623*
0.181
0.367*
0.354*
0.329*
0.065
0.144**
0.103**
-0.114**
0.020
0.135**
0.060
-0.110**
-0.105**
0.079
0.088*
-0.079*
-0.031
-0.055*
-1.439*

t-istatistiği
5.075
3.619
2.411
3.822
1.153
2.529
2.842
3.047
0.781
1.949
2.204
-2.395
0.399
2.472
1.095
-2.142
-2.046
1.512
4.813
-2.760
-1.337
-2.632
-6.461

Not: *,** sırayla %1, %5 anlamlılık düzeylerini , Δ değişkenlerin birinci farklarını ifade eder.
Toda-Yamamoto testi için kurulan VAR modelinin uygun gecikme sayısının seçimiyle ilgili bilgiler Tablo
6'da, testin sonuçları ise Tablo 7'de sunulmaktadır. Maksimum gecikme sayısı 12 olarak belirlenerek uygun
gecikme sayısı Akaike kriteri ile 7 olarak seçilmiştir. Birim kök testleri değişkenlerin maksimum bütünleşme
derecesinin (dmax) 1 olduğunu göstermekte olduğundan VAR (7+1) modeli tahmin edilmiştir.
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Tablo 6. VAR Modeli'nin Uygun Gecikmesi
Gecikme
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LogL
-912.0932
-693.3264
-683.5672
-670.5551
-652.1339
-643.3470
-635.4006
-624.6011
-616.0550
-610.9627
-605.4343
-601.7501
-593.0748

LR
NA
423.7531
18.44260
23.97506
33.07106
15.35983
13.51507
17.85753*
13.72746
7.939167
8.357904
5.395809
12.29576

FPE
364.0484
13.38231
13.22687
12.42502
10.72445*
10.78073
10.99130
10.72485
10.85631
11.62020
12.37290
13.58767
13.82252

AIC
14.41092
11.10750
11.09555
11.03236
10.88400
10.88735
10.90395
10.87561*
10.88276
10.94430
10.99897
11.08268
11.08779

SC
14.47810
11.37624*
11.56584
11.70422
11.75741
11.96232
12.18047
12.35369
12.56239
12.82549
13.08172
13.36699
13.57366

HQ
14.43821
11.21669*
11.28662
11.30533
11.23886
11.32410
11.42258
11.47613
11.56517
11.70860
11.84516
12.01077
12.09777

Not: *, kriterlerin gösterdiği uygun gecikme sayısını ifade eder.
Nedensellik analizi sonuçları politika faiz oranından enflasyona tek yönlü, döviz kurundan enflasyona tek
yönlü, politika faiz oranıyla döviz kuru arasındaysa çift yönlü nedensellik olduğunu ortaya koymaktadır. Faiz
oranının enflasyona etkisinin pozitif yönlü (0.090), döviz kurunun enflasyona etkisinin pozitif yönlü (0.131),
faiz oranının döviz kuru üzerindeki etkisinin negatif yönlü (-0,095), döviz kurunun faiz oranı üzerindeki
etkisinin ise pozitif yönlü (0.161) olduğuna ilişkin bulgular sağlamaktadır. Faiz oranının ve döviz kurunun
enflasyona etkisine ilişkin bu bulgular ARDL modelinden elde edilen uzun dönemli sonuçlarla uyumludur.
Tablo 7. Nedensellik Testi Sonuçları
Temel Hipotez
FAIZ ENF'İN NEDENİ DEĞİLDİR.
ENF FAIZ'IN NEDENİ DEĞİLDİR.
KUR ENF'İN NEDENİ DEĞİLDİR.
ENF KUR'UN NEDENİ DEĞİLDİR.
FAIZ KUR'UN NEDENİ DEĞİLDİR.
KUR FAIZ'IN NEDENİ DEĞİLDİR.

X2
29.257*
6.070
37.806*
10.450
20.022*
19.943*

Katsayıların Toplamı
0.090
0.685
0.131
0.342
-0.095
0.161

SONUÇ
ENF←FAIZ
ENF ← KUR
FAIZ ↔KUR

Not: *, %1 anlamlılığı; ←, tek yönlü nedenselliği; ↔, iki yönlü nedenselliği ifade eder.
Nedenselliğin yönünün faiz oranından enflasyona doğru bulunması ve katsayı toplamlarının da pozitif bir
değer alması Neo-Fisher etkisini ve dolayısıyla TCMB’nin yakın dönem faiz düşürme kararlarını
desteklemektedir. ARDL modeli tahminleriyle nedensellik analizinden erişilen bu bulgular, Tayyar (2019),
Sümer (2020), Felek ve Ceylan (2021) tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin gerçekleştirilen analizlerden
elde edilen sonuçlar ile uyumludur. Faizin döviz kuru üzerindeki anlamlı nedensellik etkisi ve katsayı
toplamlarının negatif olması ise faiz artışlarının sermaye girişi sağlamak kanalıyla yerli paraya talebi artırıp
kurları düşürdüğü tezini destekleyici bir bulgudur. Nitekim, Karahan ve Çolak (2017) da Türkiye ekonomisinin
2002-2016 döneminde faiz oranının döviz kuruna etkisini aylık verilerle analiz ettikleri çalışmalarında ARDL
modeli tahminlerini kullanmışlar ve faiz oranındaki artışların uzun dönemde döviz kurunu düşürdüğü
bulgusuna erişmişlerdir. Bu bulgularının nedenini de yükselen faiz oranları sebebiyle ülkeye yönelen yabancı
sermayenin yerli paraya talebi artırıp kurları düşürücü etki yaratması olarak açıklamışlardır. Kurun faiz
üzerindeki nedensellik etkisi ve katsayı toplamlarının pozitif olması ise kur artışlarının yarattığı riskler
sebebiyle faiz artışına sebep olması ile açıklanabilecektir.
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VAR modeli ile tahmin edilen Etki Tepki fonksiyonlarının sonuçları Şekil 2'de sunulmaktadır. Elde edilen
sonuçlara göre, enflasyon değişkeni döviz kurundaki şoklara yaklaşık olarak ilk üç ay, faiz oranındaki şoklara
ise dördüncü ayda istatistiksel olarak anlamlı pozitif tepkiler vermektedir. İlaveten, döviz kuru faiz oranındaki
şoklara üçüncü ayda anlamlı ve doğru yönlü, altıncı ayda ise anlamlı ve ters yönlü tepki göstermektedir. Faiz
oranın ise döviz kurundaki şoklara pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı tepkiler verdiği tespit edilmektedir.
Şekil 2. Etki Tepki Fonksiyonları
Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.
Response of FAIZ to FAIZ

Response of FAIZ to KUR
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Analizlerin son aşamasında faiz oranı değişkeninin ekonomik büyümeye olan asimetrik etkileri NARDL
modeli tahminleriyle ortaya konulmuştur. Böylelikle faiz oranı artışlarının ve azalışlarının enflasyon
üzerindeki etkileri ayrıştırılmıştır. Tablo 8 ile sunulan NARDL modellerine ilişkin sınır testi bulguları,
doğrusal ARDL modeliyle uyumludur. % 1 anlamlılık düzeyindeki üst eşik değerini (4.84) aşan F istatistiği
(5.653) uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini ortaya koymaktadır. Tablo 9 ile sunulan uzun dönemli katsayılar
incelendiğinde, faiz oranı artışlarının enflasyonu negatif yönde ve %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olarak
etkilediği tespit edilmektedir. Faiz artışlarının enflasyonu azaltıcı etkileri doğrusal ARDL Modelinden elde
edilen sonuçlarla uyuşmayan bir bulgudur. Faiz artışları toplam talebi daraltmak suretiyle enflasyonu azaltıcı
etkiler yaratabilmektedir. İlaveten, faiz oranı azalışlarının uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı olacak
şekilde enflasyonu artırıcı etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Faiz oranlarındaki azalışın enflasyonu neden
artırdığı konusu ise ilk olarak artan toplam talep kanalıyla izah edilebilecektir. Faiz oranındaki düşüşler
enflasyonun yaşandığı durumda tüketimi artırıp tasarrufları düşürürken, toplam talebin artması ve böylece
enflasyonun yükselmesiyle sonuçlanacaktır. İkinci bir açıklama kanalı ise düşen faiz oranlarının döviz
kurlarına etkisi üzerinden olmaktadır. Faiz oranları düştüğünde yabancı paraya olan talep artmakta bu da
kurları yükseltmekte ve maliyet (arz) enflasyonu oluşmaktadır. Kurun enflasyon oranına etkisi doğrusal
modelde olduğu gibi pozitif yönlü ve anlamlıdır.
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Tablo 8. NARDL (12,8,8,9) Modeli'nden Elde Edilen Sınır Testi Bulguları
k
3

F istatistiği
5.653*

Alt Eşik
3.42 (%1)

Üst Eşik
4.84 (%1)

SONUÇ
Eşbütünleşme ilişkisi vardır.

Not: k, açıklayıcı değişken sayısıdır. *, % 1 anlamlılık seviyesini belirtir.
Tablo 9. NARDL(12,8,8,9) Modelinin Uzun Dönemli Katsayıları
Bağımsız Değişken
FAIZ +
FAIZ KUR

Katsayı
-0.081***
-0.142*
0.468*

t-istatistiği
-1.918
-2.637
4.839

Not: *, *** sembolleri %1, %10 anlamlılığı gösterir.
Analiz sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılacak olursa:
i) ARDL Modeli, Toda-Yamamoto nedensellik analizi ve Etki Tepki Fonksiyonlarından elde edilmiş olan
sonuçlar birbiriyle uyumlu bulgular ortaya koymuştur. Faizin enflasyon üzerindeki etkilerine bakıldığında,
nedenselliğin yönü faiz oranından enflasyona doğrudur, bir başka ifade ile faiz neden enflasyon sonuçtur.
İlaveten, faiz oranıyla enflasyon arasında doğru yönlü ilişki vardır, yani faiz oranındaki artışlar enflasyon
oranını artırmaktadır. Tüm bu bulgular Neo-Fisherci Etki ile uyumludur. Dolayısıyla bu şartlar altında
enflasyonu düşürmek için faiz oranını düşürmek önerisi değerlendirilebilecektir.
ii) Faiz oranının etkilerinin pozitif ve negatif bileşenlerine ayrıştırıldığı NARDL modeli tahminleri, faiz
oranının enflasyona olan etkilerinin yönü konusunda doğrusal ARDL modelinden farklı sonuçlar ortaya
koymuştur. Buna göre, faiz oranıyla enflasyon arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır. Faiz artışı enflasyonu
düşürmekte, faiz düşüşü enflasyonu artırmaktadır. Bu tespitler Aralık 2021'de Merkez Bankası'nın politika faiz
oranını düşürmeye başlamasıyla gelişen enflasyonist etkileri daha iyi açıklamaktadır. Bu süreçteki faiz
indirimleri yabancı paraya olan talebi artırarak kurları ani şekilde yükseltmiş, kurdaki artışa bağlı olarak artan
maliyetler de enflasyon oranlarında bir sıçramaya neden olmuştur.
iii) Tüm yöntemlerin sonuçları kurun enflasyonu artırıcı etkilerini ortaya koymuştur.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda enflasyon oranı etkileyen unsurların tespit
edilebilmesi önemli bir konudur. Bu çalışmada da politika faiz oranının ve döviz kurunun enflasyona etkisi
ampirik olarak değerlendirilmiştir. Enflasyonun belirleyicileri olarak faiz oranının ve döviz kurunun
seçilmesinde Türkiye ekonomisinin son dönemlerinde, Merkez Bankasının faiz oranını düşürme yönündeki
kararları ve eşanlı olarak yükselen kurlar etkili olmuştur. Hem bu iki değişken arasındaki etkileşim, hem de bu
iki değişkenin enflasyon üzerindeki etkisi uygulamalı olarak analiz edilmiştir. Analizlerde Türkiye
ekonomisinin 2010:05-2021:11 döneminin aylık verileri kullanılırken, sınır testi, ARDL Modeli, TodaYamamoto Nedensellik testi, Etki Tepki Fonksiyonu ve NARDL Modeli metodolojilerinden yararlanılmıştır.
Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ARDL ve NARDL modellerinin sonuçlarıyla ortaya
konmuştur. ARDL modelinin sonuçları, uzun dönemde döviz kurunun ve faiz oranının istatistiksel olarak
anlamlı şekilde enflasyonu artırdığını göstermektedir. Toda-Yamamoto nedensellik testinin bulguları, faiz
oranından ve döviz kurundan enflasyona olan anlamlı nedensellik ilişkileriyle birlikte döviz kuru ile faiz oranı
arasındaki çift yönlü nedensellik ilişkisine işaret etmektedir. Etki Tepki fonksiyonları enflasyonun faiz oranı
ve döviz kurunda meydana gelen şoklara pozitif yönlü tepkiler verdiğini göstermektedir. İlaveten, döviz
kurunun faiz oranındaki şoklara başlangıçta verdiği pozitif yönlü tepkilerin sonraki dönemlerde negatife
döndüğü, faiz oranın da döviz kurundaki şoklara pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı tepkiler verdiği tespit
edilmektedir.
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Analizlerin buraya kadarki kısmında elde edilen sonuçlar birbiriyle uyumlu olmakla birlikte, faiz oranının
asimetrik etkilerinin araştırıldığı NARDL modelinden elde edilen sonuçlar doğrusal ARDL modelinin
sonuçlarından farklılaşmaktadır. Buna göre, faiz oranı artışları ve faiz oranı azalışları ayrıştırılarak enflasyona
olan etkileri ölçüldüğünde sonuçlar değişmektedir. Faiz oranındaki artışların enflasyon üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı ve negatif yönlü etkiler yarattığı, bununla birlikte faiz oranındaki azalışların istatistiksel olarak
anlamlı ve enflasyonu artırıcı etkiler oluşturduğu bulgusuna erişilmektedir.
NARDL modeli sonuçlarıyla örtüşen son dönem Türkiye ekonomisi tecrübeleri göstermektedir ki şartların
uygun olmadığı durumda enflasyonu düşürmek için alınan faiz oranlarını düşürme kararı tüketimi artırarak
talep enflasyonuna, yabancı para talebini ve kurları yükselterek maliyet enflasyonuna neden olmakta, ve
böylece enflasyonu daha da artırmaktadır. Bu bulgular Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik
konjonktürün faiz oranını düşürme kararı için uygun olmadığı göstermektedir. Şu şartlarda ülke riskini
düşürme çabaları ile işe başlamak daha doğru bir yol olarak görünmektedir. Ülke riskinin düşmesini sağlayacak
yapısal reformlarla kurlarda, enflasyonda ve peşi sıra faiz oranında istenen düşüşler sağlanabilecektir.
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DAHİLİ FİYATLAMA SİSTEMİ FTF’NİN HARİCİ ETKİLERİ
EXTERNAL EFFECTS OF INTERNAL PRICING SYSTEM FTP
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ÖZET
Bankalar için fon transfer fiyatlama (FTF) sistemi, Hazine birimi temerküz olmak üzere, bankanın kar
merkezleri arasında oluşan fon hareketlerinin gerçek maliyetlerinin, önceden belirlenmiş dinamik ve objektif
kriterler dahilinde değerlendirip, sonuçlarını performans izleme amaçlı dahili finansal tablolara yansıtılmasını
sağlayan yönetimsel ölçüm aracı şeklinde tanımlanabilir. Fonların Hazine gibi bir birimde toplanıp yönetiliyor
olması, fon trafiğinin yanında, likidite riski, vade riski gibi piyasa riskini oluşturan unsurlarında tek elden
orkestrasyonuna imkan sağlamaktadır.
Bankaların FTF yaklaşımları, ekonomideki harcama düzeyini ve enflasyonist baskıyı etkileyerek para
politikasının genel duruşu üzerinde etkilere sahip olabilir. Bir bankanın dahili transfer fiyatını olduğundan
fazla hesapladığı ve yeni krediler için daha yüksek oranlar uyguladığı durumlarda, kredi kullanım tercihi hane
halkı ve şirketler açısından daha az tercih edilir hale gelir. Bu durum ekonomideki kredi hacminde bir azalmaya
yol açabilir. Ayrıca, dahili transfer fiyatları yeterli seviyede ciddiye alınmazsa, iş kolları daha ucuz, daha uygun
krediler sunabilir ve yapabileceklerinden daha fazla kredi sağlayabilirler. Bankaların kredi ve mevduatlara
uyguladıkları faiz oranları, borç alanlar ve tasarruf sahiplerinin kararları üzerindeki etkisiyle ekonomik aktivite
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bankalar bu oranları belirlemeye yardımcı olması adına FTF sistemini
kullanırlar. Dahili FTF metodolojileri, bir bankada kar dağıtımında önemli bir rol oynar ve iş kollarının
faaliyetlerini etkiler. Bankalar üzerindeki etkilerine ek olarak, zayıf FTF uygulamaları, piyasadaki rakip
fiyatlandırmayı etkileyebildiği gibi, genel para politikasının duruşunu da etkileyebilir ve finansal sistemin
istikrarı için riskler oluşturabilir. Bu nedenle, bankalar içinde FTF politikalarının sağlam yönetimi, hazine
fonksiyonunun riskleri yönetmesini ve dahili transfer fiyatlarını uygun şekilde belirlemesini sağlamak için
önemlidir. Çalışmada, kullanılabilir fon hesaplamasında FTF’nin etkisi formüle edilerek sayısal örnek ile
anlatım yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fon Transfer Fiyatlama Sistemi (FTF), Fon maliyeti, Kredi hacmi
ABSTRACT
Fund transfer pricing (FTP) system for banks can be defined as a managerial measurement tool that evaluates
the actual costs of fund movements between profit centers, including the treasury unit, within predetermined
dynamic and objective criteria, and reflects the results to internal financial statements for performance
monitoring purposes. The fact that the funds are collected and managed in a unit such as the Treasury provides
a centralized orchestration of market risk factors such as liquidity risk and maturity risk, as well as fund traffic.
Banks' FTP approaches may have effects on the general stance of monetary policy by influencing the level of
spending and inflationary pressure in the economy. When a bank overestimates the internal transfer price and
applies higher rates for new loans, the choice of borrowing becomes less desirable for households and
companies. This may lead to a decrease in the volume of credit in the economy. Also, if internal transfer prices
are not taken seriously enough, businesses may offer cheaper, more affordable loans and provide more loans
than they can. The interest rates that banks charge on loans and deposits have a significant impact on economic
activity through their influence on the decisions of borrowers and savers. Banks use the FTP system to help
determine these rates. Internal FTP methodologies play an important role in the distribution of profits in a bank
and affect the operations of the lines of business. In addition to their impact on banks, weak FTP practices can
affect competitive pricing in the market, as well as affect the overall monetary policy stance and pose risks to
the stability of the financial system. Therefore, sound management of FTP policies within banks is important
www.izdas.org
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to ensure that the treasury function manages risks and sets internal transfer prices appropriately. In the study,
the effect of FTP in the calculation of available funds was formulated and explained with a numerical example.
Keywords: Funds Transfer Pricing System (FTP), Cost of funds, Credit volume
GİRİŞ
Bankalar için fon transfer fiyatlama sistemi-FTF en yalın hali ile hazine birimi temerküz olmak üzere, bankanın
kar merkezleri arasında oluşan fon hareketlerinin gerçek maliyetlerinin, önceden belirlenmiş dinamik ve
objektif kriterler dahilinde değerlendirilip, sonuçlarının performans izleme amaçlı dahili finansal tablolara
yansıtılmasını sağlayan yönetimsel ölçüm aracıdır.
Fonların Hazine gibi bir birimde temerküz olarak toplanıp, yönetiliyor olması, fon trafiğinin yanında, likidite
riski, vade riski gibi piyasa riskini oluşturan unsurlarında tek elden orkestrasyonuna imkan sağlamaktadır.
Banka da ortak kaynak olarak fonlar&likidite tüm iş birimleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu sebeple FTF’nin
en önemli işlevi, bankanın farklı iş birimleri arasındaki fon alışverişi için temel oluşturmaktır. FTF, kredilerin
ve mevduatın fiyatlandırması başta olmak üzere, bankanın farklı fon kullandırma/borç verme ya da fon
toplama/ödünç alma birimlerinin bankanın karlılığına katkısını belirlemeye yönelik dahili bir tahsis, ölçüm ve
değerlendirme mekanizmasıdır (Cafral, 2014:2).
Bankalarda fon transfer fiyatının belirlenmesinde, klasik şubeler cari faiz oranı gibi tek bir oran belirlemenin
yanısıra, döviz cinsi bazında aktif ve pasif kalemler için ayrı ayrı oranların belirlenmesi gibi bir çok yaklaşım
olmasına rağmen, son dönemde piyasa şartlarına uygun ve daha gerçekçi olması nedeniyle piyasa
fiyatlamalarında kullanılan baz getiri eğrisi tercih edilmektedir.
Kredilerin/Varlıkların getirileri ve mevduata/yükümlülüklere ilişkin maliyetlerin farklı endekslere bağlı olması
ve bu endekslerin farklı oranlarda ve farklı yönlerde hareket etmesi durumunda ortaya çıkacak risklerin elimine
edilmesi için FTF oranlarının belirlenmesinde çeşitli/farklı ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Nihai FTF
oranı, faiz oranı vade yapısı boyunca her nokta için bir kurumun marjinal fon maliyetini yansıtacak şekilde
değiştirilmektedir. Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra, varlıklar veya yükümlülükler için FTF eğrisi
oluşturulmaktadır. (internationalbanker.com, 2021)
Şekil 1: Örnek FTF eğrisi. (Kaynak: syntellis.com, 2021)
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Bankaların fon transferi fiyatlandırma eğrisini/eğrilerini seçerken en iyi uygulama olarak tek bir "doğru" yanıt
henüz oluşmamıştır. Tercih edilen her seçeneğin hem güçlü hem de zayıf yönleri olabilmektedir. Bunun
yanısıra, seçilecek fon transferi fiyat eğrileri, üzerinde anlaşmaya varılan FTF piyasası tanımlarını barındırmalı
ve kritik özellikleri kapsamalıdır. Genel olarak kabul edilen dört kritik eğri(ler) özelliği bulunmaktadır.
1. Eğri(ler), fonların fırsat maliyetini veya faydasını temsil etmelidir.
2. Eğri(ler) marjinal toptan satış oranlarını temsil etmelidir.
3. Eğri(ler) güvenilir ve hazır veri kaynaklarından üretilmelidir.
4. Eğri(ler) kredi verenler, yatırım görevlileri, likidite yöneticileri, mevduat toplayanlar ve hazine personeli
gibi FTF kullanıcıları ve paydaşları tarafından anlaşılmalı ve kabul edilebilir olmalıdır (Hanselman, 2009:7).
Belirlenmiş olan FTF oranlarının kullanılmasında, tek havuz yöntemi, çift havuz yöntemi, çoklu havuz
yöntemi gibi yöntemler kullanılarak olgunluk evreleri yaşanmıştır. Gelinen aşamada, işlemin barındırdığı bir
çok özellik ve zamana göre oran belirlenerek, işleme atanıp yapışkanlık özelliği ile işlemin hayat döngüsü
boyunca takip imkanı veren eşleştirilmiş olgunluk yönteminin daha isabetli ve gerçekçi yaklaşım içerdiği
görülmektedir.
Dahili olarak değerlendirildiğinde Fon Transfer Fiyatlama Sisteminin kullanımı sonucu banka yönetiminin
beklentileri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
✓ Ürün fiyatlamasının optimize edilerek, ürün karlılığının artırılması,
✓ Piyasa koşullarına uygun faiz oranları ile kullandırımın cazip hale gelmesi ile müşteri karlılığında artış,
✓ Çalışan performansının reel ölçümüne destek,
✓ Bütçeleme aşamasında, hedeflerin belirlenmesinde, planlamada gerçekçi yaklaşım,
✓ Bazı risklerin (likidite riski ve faiz oranı riski) konsolidasyonu,
✓ Fon trafiğinin dinamik yönetimi,
✓ Şube, bölge, birim gibi kar merkezi karlılık ölçümlemesi,
HARİCİ ETKİLER
FTF sistemi değerlemesi sonucu oluşan oranların ürünlere yansıtılması sonrası;
✓ Müşteri, kendisine sunulan ürünlerde gerçekçi ve optimize oranların kullanıldığı,
✓ Banka şube yönetimi, kendilerine verilmiş olan bütçe ve hedefler doğrultusunda karlılık anlamında
olabilecek en iyi oran üzerinden, piyasa risklerinden arındırılmış işlem yapıldığı,
✓ Banka Bölge yönetimi, şubelerin yaptığı işlemlerin bölge hedefleri doğrultusunda optimum seviyede
gerçekleştiği,
✓ Banka Hazine birimi, yapılan fon işlemlerinde gerçekçi piyasa şartlarında şubeler aracılığı ile işlem
yapıldığı için, banka dışı oyuncularla işlem yapmadan fonun banka içinde dolaşım ve yönetiminin
sağlanarak maksimum karlılık sağlandığı,
✓ Banka üst yönetimi, hem piyasa şartlarına uygun, hem bütçe disiplinine sadık, karar vericilerin
belirlediği doğrultuda işlem yapılıyor olması nedeni ile karlılık ve işletmenin sürekliliği anlamında
hedeflere uygun hareket edildiği,
✓ Ortaklar, banka üst yönetimince sağlanmış olan başta karlılık ve işletme sürekliliğinin sağlanmasının
yanısıra, bütçeye dayalı büyüme ve stratejilerin realize olması,
beklentileri ile hareket etmektedirler. Silsile şekilden devam eden bu oluşumun son halkası olarak
değerlendirebileceğimiz banka dışı kurum ve otoritelerde, bankaların finansal sorunlar yaşamadan karlılık
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içinde büyüyüp, yapmış oldukları işlemler ile fon hareketliliğine aracılık ediyor olmaları, ekonomik
hareketililiğin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlaması beklentisi içindedir.
Bankaların FTF yaklaşımları, ekonomideki harcama düzeyini ve enflasyonist baskıyı etkileyerek para
politikasının genel duruşu üzerinde etkilere sahip olabilir. Bir bankanın dahili transfer fiyatını olduğundan
fazla hesapladığı ve yeni krediler için daha yüksek oranlar uyguladığı durumlarda, kredi kullanım tercihi hane
halkı ve şirketler açısından daha az tercih edilir hale gelir. Bu durum ekonomideki kredi hacminde bir azalmaya
yol açabilir. Ayrıca, dahili transfer fiyatları yeterli seviyede ciddiye alınmazsa, iş kolları daha ucuz, daha uygun
krediler sunabilir ve yapabileceklerinden daha fazla kredi sağlayabilirler. Benzer şekilde, piyasadaki diğer
bankalarında fiyat değişikliklerine uyması durumunda bu etkiler daha da kötüleşecektir. Bu fiyatlandırma
değişiklikleri ne kadar yaygın olursa, ekonomideki toplam harcama düzeyi üzerindeki potansiyel etkisi de o
kadar büyük olur. Bankaların kredi ve mevduatlara uyguladıkları faiz oranları, borç alanlar ve tasarruf
sahiplerinin kararları üzerindeki etkisiyle ekonomik aktivite üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bankalar bu
oranları belirlemeye yardımcı olması adına FTF sistemini kullanırlar. Dahili FTF metodolojileri, bir bankada
kar dağıtımında önemli bir rol oynar ve iş kollarının faaliyetlerini etkiler. Fonlama maliyetleri hafife alınıp
önemsenmezse, iş kolları müşterilere daha ucuz krediler sunabilir ve karlı olduklarına dair yanlış bir bakış
açısıyla borç verme hacimlerini artırabilirler. Fonlama maliyetleri fazla tahmin edilirse, iş kolları karlı kalmak
için yanlışlıkla daha yüksek müşteri oranları gerektirebilir, bu da kredileri daha az rekabetçi ve maliyetli hale
getirir ve kredi hacimlerini sınırlar. Bankalar üzerindeki etkilerine ek olarak, zayıf FTF uygulamaları,
piyasadaki rakip fiyatlandırmayı etkileyebildiği gibi, genel para politikasının duruşunu da etkileyebilir ve
finansal sistemin istikrarı için riskler oluşturabilir. Tabii ki bankalar, pazar payı oluşturmak veya diğer stratejik
hedeflere ulaşmak için zarar etseler dahi, agresif bir şekilde fiyatlandırmayı bilinçli olarak seçebilirler. Ancak
bu tür kararların işin gerçek boyutunu kabul ederek alınması ve uygun olmayan dahili fiyatlandırma
metodolojilerinin bir sonucu olarak farkında olmadan verilmemesi önemlidir. Bu nedenle, bankalar içinde FTF
politikalarının sağlam yönetimi, hazine fonksiyonunun riskleri yönetmesini ve dahili transfer fiyatlarını uygun
şekilde belirlemesini sağlamak için önemlidir (bankofengland.co.uk, 2015:161).
ETKİ BOYUTUNUN MATEMATİKSEL GÖSTERİMİ
Bankalarda FTF uygulamasının direkt etkisi görülen, mevduat/fon toplama ve kredi/fon kullandırım hizmetleri
özelinde etkileşimi kalem bazlı aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.
Bankalar toplamış oldukları mevduatın bir kısmını yasal zorunluluk olan karşılıklar, ankes payı ve sigorta
primi gibi ve ödemeler için ayırmakla mükellef olup, kalan kısmı plase edilebilir fon olarak
değerlendirilmektedir.
K = Kullanılabilir mevduat tutarı,
M = Toplanan mevduat,
Z = Zorunlu karşılık tutarı

K = M – (Z + A + S)

A = Ankes payı
S = TMSF sigorta primi
Hesaplanan kullanılabilir mevduatın, temerküz olarak seçilen birime (Hazine) aktarma maliyeti olarak FTFFon Transfer Fiyatı dikkate alındığında brüt kar/faiz oranı aşağıdaki gibi formüle edilebilir.
H=Hedef brüt kar/faiz oranı
F% =FTF oranı
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FTF sistemi üzerinden temerküz edilen mevduatın, plasman amaçlı kar merkezlerine dağıtımı öncesi
formülasyona, kredilerle ilgili paydaşlarda ilave edilir.
KM=Kullanılmayan mevduat toplamı
D=Donuk krediler tutarı
OK-Özel karşılık tutarı

F% = (M * H) / (K – (KM+D+OK+GK))

GK= Genel karşılık tutarı
Hazineden, kredi kullandırımı yapacak şubeye gelen fon’un kredi olarak oranı da aşağıdaki şekilde formüle
edilir. (Geçer, 2013:44-47)
KF=Kredi fiyatı oranı
KT= Kredi tutarı

KF = (KT*H) / [KT*(1-(K-(KM+D+OK+GK))/M]

FTF’nin formüller ile anlatılmak istenen etki boyutunu sayısal olarak aşağıdaki şekilde örneklenmiştir.
(Hesaplamalara baz teşkil eden rakamlar örnek olarak verilmiştir.)
K = Kullanılabilir mevduat tutarı,
M = Toplanan mevduat,
Z = Zorunlu karşılık tutarı
A = Ankes payı
S = TMSF sigorta primi
K = M – (Z + A + S)

H=Hedef brüt kar/faiz oranı
F% =FTF oranı
H = (K / M) * F%
ya da F% = (M * H) / K

KM=Kullanılmayan mevduat toplamı
D=Donuk krediler tutarı
OK-Özel karşılık tutarı
GK= Genel karşılık tutarı
F% = (M * H) / (K – (KM+D+OK+GK))
KF=Kredi fiyatı oranı
KT= Kredi tutarı
KF = (KT*H) / [KT*(1-(K-(KM+D+OK+GK))/M]

FTF Oranı (a)
Mevduata verilecek faiz (b)
Şubenin mevduattan oluşan FTF kar marjı (c=a-b)
Hazinenin plasman amaçlı satış fiyatı (d)
Hazinenin kar marjı (e=d-a)
Şubenin kredi satış fiyatı (f)
Şubenin kredi satışından kar marjı (g=f-d)
Bankanın toplam kar marjı (h=c+e+g)
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3.000
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2,74%

1,40%
1,15%
0,25%
1,98%
0,58%
2,74%
0,76%
1,59%
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ETKİ BOYUTUNUN ŞEKİL GÖSTERİMİ
Bankalar yapmış oldukları finansal aracılık hizmeti nedeniyle ekonomik büyüme ve gelişmenin en önemli
öğelerindendir. Bu sebeple, bankacılık sisteminin finansal istikrar ve performansı ekonomik sistem dahilindeki
üretim ve hizmet birimleri için önem arzetmektedir. (Taşkın, 2011:297)
Banka tarafında FTF oranının sehven fazla hesaplanıp uygulandığı bir ortamda harici etkileri şekil olarak
aşağıdaki gibi görselleştirilebilir.
Şekil 2: FTF Oranının sehven fazla belirlenmesinin banka harici etkileri.

FTF
+

Tasarruf
Miktarı ↑

Kredi ↑
Fiyatları

Büyüme

Tüketim/ ↓
Harcama
düzeyi

Üretim

Varlık
Fiyatları

İstihdam

↓

↓

↓

↓

SONUÇ
Fon Transfer Fiyatlaması sistemi, ilk aşamada içsel fiyatlama mekanizması gibi görünse de sonuçları ve
bunların etkileri banka dışına çıkarak banka harici pozitif ya da negatif etkileşime de sebep olabilmektedir.
Gerçekçi bir yaklaşımla, doğru tespitlerle ilerleyen FTF süreci sonrası oluşan maliyetler üzerinden gerçekleşen
bankacılık işlemlerinin, başta banka olmak üzere finansal sistem üzerindeki tüm katılımcılara pozitif
yansımaları olmaktadır. Aksi şekilde, hatalı yapılan değerleme ve fiyatlamalar sonrası uygulanan FTF
sisteminin de yine başta banka olmak üzere, bulunulan ekosistem üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir.
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TÜRKİYEDE CARİ AÇIK VE TOPLAM ENERJİ İTHALATI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN
ANALİZİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENT DEFICIT AND TOTAL ENERGY
IMPORTS IN TURKEY
Samet GÜRSOY
Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Gümrük İşletme Bölümü

ÖZET
Cari açık kavramı mevcut gelirden daha fazla harcamayı ifade etmektedir. Cari açık yurtiçi tasarrufların
ülkenin gelir transferine göre azalmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun çözümü olarak ise yurt içi mal ve
hizmet üretimindeki nispi artış gösterilmektedir. Fakat bir ülkenin üretim yapması için ise sermaye, doğal
kaynak, emek faktörü ve teknolojiyi etkin kullanmakla birlikte enerjiye ulaşım da çok büyük önem arz
etmektedir. Özellikle enerjiye ulaşımdaki zorluklar ve nihayetinde enerji maliyeti ülkenin cari açıkları üzerinde
etkilidir. Bu durum bir yandan döviz kuru ile ilişkilendirilirken bir yanda enerji ithalatı miktarı ile
ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada ise enerji ithalatı ile cari açık arasındaki ilişki ileri gelişmekte olan ülkeler
arasında sayılan Türkiye özelinde araştırılmak istenmiştir.
Buna bağlı olarak Ocak 2000 ile Kasım 2020 dönemleri arasında aylık kullanılarak bir uygulama çalışması
yapılmıştır. Çalışmada belirlenen dönemler itibari ile Türkiye’nin cari denge ve enerji ithalatı değişkenleri
arasında bir nedensellik ilişkisini araştırmak etmek üzere Toda Yamamoto nedensellik testi yapılmıştır.
Öncelikle değişkenler her biri için Lee-Strazicich (LS) birim kök testi yapılmıştır. Cari denge değişkeni I(0)
seviyesinde durağanlaşırken, Enerji ithalatı değişkeni I(1) seviyesinde durağanlaştığı görülmüştür.
Değişkenlerin farklı seviyelerde durağanlaşmasından dolayı Toda Yamamoto testine başvurulmuştur. Daha
sonra değişkenlerin arasında gerçekleştirilen nedensellik analizleri neticesinde her iki değişken arasında iki
yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
Diğer bir taraftan her iki değişken arasında iki taraflı bir nedensellik ilişkisi görülse de, enerji ithalatının cari
açık üzerindeki etkisi daha baskın olduğu yönünde bulgulara erişilmiştir. Bu sonuçlar Türkiye’nin cari açık
sorunu üzerinde enerji ithalatının ne kadar dominant olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin cari açık ile
mücadelede daha ucuza ulaşılabilir enerji kaynaklarına yönelmesi önerilmektedir. Bu yönü ile çalışmada
literatür ile aynı yönde bulgulara erişilmiş olup, yatırımcılar ve politika yapıcılar açısından katkı sağlayacağı
umulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Cari açık, Enerji ithalatı, Toda Yamamoto.
ABSTRACT
The concept of current account deficit refers to spending more than current income. The current account deficit
causes domestic savings to decrease relative to the country's income transfer. The solution to this problem is
the relative increase in domestic production of goods and services. However, it is very important to use capital,
natural resources, labor factors and technology effectively, as well as access to energy for a countries
production. In fact the difficulties in accessing energy and ultimately the cost of energy have an impact on the
country's current account deficits. While this situation is associated with the exchange rate on the one hand, it
is associated with the amount of energy imports on the other. In this study, however, the relationship between
energy imports and the current account deficit was aimed to be investigated in Turkey, which is considered
among the advanced developing countries.
However, an application study was carried out using monthly between January 2000 and November 2020.
Toda Yamamoto causality test conducted to investigate a causal relationship between Turkey's current account
balance and energy import variables as of the periods determined in the study. First of all, Lee-Strazich (LS)
unit root test performed for each of the variables. It is observed that while the current account balance variable
becomes stationary at the I(0) level, the Energy imports variable becomes stationary at the I(1) level. Thus, the
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Toda Yamamoto test used because of the variables became stationary at different levels. Afterwards, as a result
of the causality analyzes performed between the variables, a two-way causality relationship was determined
between the two variables. The results was evaluated at the 5% significance level. On the other hand, although
there is a bilateral causality relationship between both variables, it is reached that the effect of energy imports
on the current account deficit is more dominant. These results show how dominant energy imports are on
Turkey's current account deficit problem. It is suggested that Turkey should turn to cheaper energy sources in
the fight against the current account deficit. With this aspect, findings in the same direction with the literature,
and it is hoped that it will contribute to investors and policy makers.
Keywords: Current account deficit, Energy imports, Toda Yamamoto.
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İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PERFORMANCES OF MANUFACTURING INDUSTRY SECTORS BY
TOPSIS METHOD
Zeynep KARACA
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Yakutiye/ERZURUM
ORCID NO: 0000-0001-8046-7222

ÖZET
İmalat sanayi alt sektörlerinin performanslarının incelendiği bu çalışmada girişim sayısı, ciro, ihracat, üretim
değeri, çalışan başına katma değer ve çalışan sayısı kriterleri kullanılmıştır. Ağırlıkların belirlenmesinde
Entropi yöntemi; alternatiflerin sıralanmasında ise TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
gıda ürünleri imalatı birinci; giyim eşyası imalatı ikinci; fabrikasyon metal ürünler (makine ve ekipmanlar
hariç) imalatı üçüncü; tekstil imalatı dördüncü ve motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı
römork) imalatı beşinci sırada yer almaktadır. İçecek imalatı seçilen kriterlere göre performans açısından son
sırada yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Entropi, İmalat Sanayi, Çok Kriterli Karar Verme.
ABSTRACT
In this study, in which the performances of the sub-sectors of the manufacturing industry are examined, the
criteria of the number of enterprises, turnover, exports, production value, added value per employee and
number of employees are used. Entropy method in determining weights; TOPSIS method was used in ordering
the alternatives. According to the results obtained, the manufacture of food products is the first; second in the
manufacture of apparel; third manufacture of fabricated metal products (excluding machinery and equipment);
textile manufacturing ranks fourth and motor vehicles, trailer (trailer) and semi-trailer (semi-trailer)
manufacturing ranks fifth. Beverage manufacturing ranks last in terms of performance according to the selected
criteria.
Key Words: TOPSIS, Entropi, Manufacturing Industry, Multi-Criteria Decision Making.
GİRİŞ
İmalat sanayii, toplam çıktı, istihdam ve gelirlerdeki yüksek payına ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin
yaratılmasına yaptığı katkıyla birçok ulusal ekonominin temelini oluşturur (Behun vd. 2018: 24). Tarihsel
olarak, imalat sanayi, ekonomik büyümenin ve yapısal değişimin itici gücü olmuştur. İmalatın uzun zamandır
birçok ulusal ekonominin temel taşı olduğu ve üretken işler ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yaratan çok
önemli bir sektör olduğu iyi bilinmektedir. İmalat, ekonominin diğer sektörleriyle yakından ilişkili olduğundan
çarpan etkilerine sahiptir. Bu bağlantılar hem “geri” (madencilik veya inşaat gibi) hem de “ileri” (ulaşım,
toptan ve perakende ticaret ve ticari hizmetler gibi) olabilir. Yayılma etkilerinin imalat içinde diğer sektörlere
göre daha güçlü olduğu varsayılmaktadır. İmalata yönelik artan talep, istihdam yaratılmasını, yatırımları ve
yenilikleri teşvik etmektedir (Herman, 2016: 976-977). İmalat sanayilerinin hayatta kalması, uzun vadeli
rekabet gücüyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır; diğer bir deyişle endüstriler, üretim sistemlerinin güvenilirlik,
sürdürülebilirlik, esneklik ve üretkenlik açısından mükemmel performansla algılanmasını sağlamalıdır. Üretim
performansı, birçok imalat firmasının büyümesinin anahtarıdır. Üretim operasyonlarının daha iyi performansı
kârlılığa katkıda bulunur. Bu nedenle, imalat sanayileri rekabetçi kalabilmek için performanslarını periyodik
olarak gözden geçirmelidir. İmalat firmaları için küresel rekabette daha iyi performans belirlemek ve sağlamak
önemlidir. Üretim performans göstergelerinin amacı, üretimin mevcut durumunu yansıtmak, verimliliği ve
performansı izlemek, iyileştirme planını teşvik etmek ve üretim kararlarının etkinliğini değerlendirmektir
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(Singh vd., 2021: 111-112). Endüstri, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutları üzerinde - ekonomik, sosyal,
çevresel ve kurumsal - önemli bir etkiye sahiptir. İmalat sanayi çoğu ülkede iç ve dış etkenlere duyarlı,
konjonktürel dalgalanmalara neden olan, gelişimini kopyalayan, hatta ekonomik döngüyü aşan bir sektördür.
İmalat sanayisi, ihracat, istihdam, katma değer oluşturduğu için ekonomilerin temel yapı taşıdır. OECD,
imalatı döngüsel bir sektör olarak görmektedir. Her ülke için, özellikle üretim, istihdam, maaşlar veya satışlar
gibi en önemli göstergeleri açısından imalat sanayinin göstergeleri arasındaki döngüsel ilişkiyi bilmek
önemlidir. Bu bilgi sadece iş sektörü için değil, maliye politikası önlemleri önerebilecek devlet için de
önemlidir (Behun vd. 2018: 26). İmalat sanayinin öneminden dolayı bu çalışmada girişim sayısı, ciro, ihracat,
üretim değeri, çalışan başına katma değer ve çalışan sayısı kriterleri kullanılarak imalat sanayi alt sektörlerinin
performansı incelenecektir. Çalışmanın birinci bölümünde imalat sanayi genel görünümü anlatılacaktır. İkinci
bölümde imalat sanayi performansını araştıran literatür özetine yer verilecektir. Üçüncü bölümde çalışmada
kullanılan yöntem tanıtılacak olup son bölümde de sonuç ve önerilere değinilecektir.
İMALAT SANAYİ GENEL GÖRÜNÜM
Çalışmanın bu kısmında imalat sanayi ile ilgili genel görünüm Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri dikkate alınarak anlatılacak olup imalat sanayinin mevcut durumu
gösterilecektir.
Ekonomik faaliyetlere göre girişim sayıları incelendiğinde 2020 yılı itibariyle 3.304.088 adet girişimin olduğu
görülmektedir. Bunun 5.007’si madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe, 409.482’si imalat sektöründe, 5.350’si
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe, 4.705’i su temini; kanalizasyon, atık
yönetimi ve iyileştirme sektöründe, 245.146’sı inşaat sektöründe, 1.208.801’i toptan ve perakende ticaret
sektöründe, 467.996’sı ulaştırma ve depolama sektöründe, 295.181’i konaklama ve yiyecek hizmeti
sektöründe, 42.766’sı bilgi ve iletişim sektöründe, 49.810’u gayrimenkul faaliyetleri sektöründe, 235.503’ü
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe, 57.982’si idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe,
25.801’i eğitim sektöründe, 49.349’u insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe, 27.465’i kültür,
sanat, eğlence, dinlence ve spor sektöründe, 173.744’ü diğer hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir.
İmalat sektöründeki girişim sayılarının dağılımı Şekil 1’de gösterilmektedir. (Sektör isimleri Ek’de
sunulmaktadır).

Şekil 1. İmalat Sektörlerinin Girişim Sayıları (2020)
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Şekil 1’de görüldüğü gibi 2020 yılı itibariyle en fazla girişimin olduğu imalat sanayi alt sektörü fabrikasyon
metal ürünler sektörüdür. Onu giyim eşyası ve gıda ürünleri sektörleri izlemektedir.
Ekonomik faaliyetlere göre ciro incelendiğinde 2020 yılı itibariyle toplam cironun 10.576.319.403.500 TL
olduğu görülmektedir. Bu cironun 85.559.187.155 TL’si madencilik ve taş ocakçılığı sektöründen,
3.051.887.662.406 TL’si imalat sektöründen, 422.762.834.853 TL’si elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektöründen, 44.999.971.534 TL’si su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme
sektöründen, 628.159.168.815 TL’si inşaat sektöründen, 4.864.073.053.861 TL’si toptan ve perakende ticaret
sektöründen, 550.946.788.633 TL’si ulaştırma ve depolama sektöründen, 135.072.419.826 TL’si konaklama
ve yiyecek hizmeti sektöründen, 186.052.245.127 TL’si bilgi ve iletişim sektöründen, 172.130.360.023 TL’si
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründen, 173.462.189.921 TL’si idari ve destek hizmet faaliyetleri
sektöründen, 39.311.261.982 TL’si eğitim sektöründen, 62.404.142.061 TL’si insan sağlığı ve sosyal hizmet
faaliyetleri sektöründen, 16.525.225.612 TL’si diğer hizmet faaliyetlerinde kaynaklanmaktadır.
İmalat sanayi cirosunun dağılımı Şekil 2.’de görülmektedir.

Şekil 2. İmalat Sektörlerinin Ciroları (2020)
Şekil 2’de görüldüğü gibi imalat sektöründe 2020 yılında en fazla ciro yapan alt sektör gıda ürünleri
sektörüdür. Onu ana metaller ve motorlu kara taşıtları alt sektörleri izlemektedir.
Ekonomik faaliyetlere göre üretim değeri incelendiğinde 2020 yılında toplam üretim değeri 6.030.495.522.238
TL’dir. Bunun 83.146.498.120 TL’si madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, 2.837.874.822.931 TL’si imalat
sektörü, 427.244.319.210 TL’si elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü,
40.438.644.243 TL’si su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörü, 584.081.968.201 TL’si
inşaat sektörü, 713.350.971.543 TL’si toptan ve perakende ticaret sektörü, 462.552.746.096 TL’si ulaştırma
ve depolama sektörü, 125.925.622.410 TL’si konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü, 177.969.762.313 TL’si
bilgi ve iletişim sektörü, 63.087.255.448 TL’si gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 165.871.463.190 TL’si
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü, 158.879.201.312 TL’si idari ve destek hizmet faaliyetleri
sektörü, 38.356.842.081 TL’si eğitim sektörü, 61.862.432.775 TL’si insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
sektörü, 75.596.620.679 TL’si kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü, 14.256.351.686 TL’si diğer
hizmet faaliyetleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
İmalat sektörü tarafından gerçekleştirilen üretim değerlerinin dağılımı Şekil 3’te gösterilmektedir.
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Şekil 3. İmalat Sektörlerinin Üretim Değerleri (2020)
Şekil 3’te görüldüğü gibi imalat sektöründe üretim değeri en fazla olan alt sektör gıda ürünleri sektörüdür. Onu
ana metaller ve motorlu kara taşıtları alt sektörleri izlemektedir.
Ekonomik faaliyetlere göre çalışan sayıları incelendiğinde 2020 yılında toplam çalışan sayısı 15.952.817
kişidir. Bunun 124.031’i madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe, 4.308.374’ü imalat sektöründe, 114.092’si
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe, 69.857’si su temini; kanalizasyon, atık
yönetimi ve iyileştirme sektöründe, 1.433.401’i inşaat sektöründe, 3.860.533’ü toptan ve perakende ticaret
sektöründe, 1.400.082’si ulaştırma ve depolama sektöründe, 1.118.041’i konaklama ve yiyecek hizmeti
sektöründe, 245.627’si bilgi ve iletişim sektöründe, 132.564’ü gayrimenkul faaliyetleri sektöründe, 738.909’u
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe, 1.169.315’i idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe,
386.688’i eğitim sektöründe, 394.599’u insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe, 80.347’si kültür,
sanat, eğlence, dinlence ve spor sektöründe, 306.257’si diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır.
İmalat sektöründe çalışanların dağılımı Şekil 4’de gösterilmektedir.

Şekil 4. İmalat Sektöründe Çalışan Sayıları (2020).
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Şekil 4’de görüldüğü gibi imalat sektöründe çalışan sayısı en fazla olan alt sektör giyim eşyası sektörüdür.
Onu gıda ürünleri ve tekstil alt sektörleri takip etmektedir.
Ürün gruplarına göre ihracat değerleri incelendiğinde toplam ihracatın 167.154.059 bin dolar olduğu
görülmektedir. Bu ihracatın 6.525.801 bin doları tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünlerinden, 2.912.011 bin
doları madencilik, taşocakçılığından, 157.068.132 bin doları imalat sanayinden, 81.810 bin doları elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirmeden, 421.671 bin doları su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme
faaliyetlerinden ve 144.634 bin doları diğer faaliyetlerden oluşmaktadır.
İmalat sektörünün ihracat grafiği Şekil 5’te sunulmaktadır.

Şekil 5. İmalat Sektöründe İhracat (2020).
Şekil 5’te görüldüğü gibi imalat sektöründe en fazla ihracat yapan alt sektör motorlu kara taşıtları sektörüdür.
Bu sektörü ana metaller ve giyim eşyası alt sektörleri izlemektedir.
Ekonomik faaliyetlere göre çalışan başına katma değer incelendiğinde 2020 yılında toplam katma değerin
103.517 TL olduğu görülmektedir. Bunun 293.181 TL’si madencilik ve taş ocakçılığı sektöründen, 149.511
TL’si imalat sektöründen, 802.007 TL’si elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektöründen, 171.926 TL’si su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektöründen, 63.267 TL’si
inşaat sektöründen, 81.017 TL’si toptan ve perakende ticaret sektöründen, 74.533 TL’si ulaştırma ve depolama
sektöründen, 29.222 TL’si konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründen, 270.084 TL’si bilgi ve iletişim
sektöründen, 130.858 TL’si gayrimenkul faaliyetleri sektöründen, 79.214 TL’si mesleki, bilimsel ve teknik
faaliyetler sektöründen, 63.589 TL’si idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründen, 65.974 TL’si eğitim
sektöründen, 68.540 TL’si insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründen, 649.689 TL’si kültür, sanat,
eğlence, dinlence ve spor sektöründen, 12.642 TL’si diğer hizmet faaliyetlerinden oluşmaktadır.
İmalat sektörünün çalışan başına katma değer grafiği Şekil 6’da sunulmaktadır.
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Şekil 6. İmalat Sektöründe Çalışan Başına Katma Değer (2020).
Şekil 6’da görüldüğü gibi imalat sektöründe çalışan başına katma değerin en fazla olduğu alt sektör kimyasallar
ve kimyasal ürünler sektörüdür. Bu sektörü tütün ürünleri ve temel eczacılık ürünleri sektörleri izlemektedir.
LİTERATÜR
İmalat sanayiye yönelik yapılan ampirik çalışmalar, gelişmekte olan ülkelerdeki imalat sektörünün ekonomik
büyüme ve kalkınmanın motoru olduğunu (Chakravarty ve Mitra, 2009) ve imalatın yüksek bir ihracat
sektörünü temsil ettiğini ve nispeten yüksek ücretler ödediğini, hizmetler de dahil olmak üzere diğer
sektörlerde istihdam için ana itici güç olduğunu ve araştırma ve geliştirmede önemli bir yatırım kaynağı
olduğunu belirtmektedir (Loto, 2012). İmalat sanayinin performansını göstermeye yönelik yapılan
çalışmalardan bazılarına bu kısımda yer verilecektir.
Deliktaş (2002), özel sektör imalat sanayinin 1990-2000 dönemi performans düzeyini ölçmüştür. İllerin
sektörel bazda teknik etkinlik ve toplam faktör verimliliği ölçümü veri zarflama analizi ile analiz edilmiştir.
Sonuçlara göre en yüksek performansa sahip alt sektör kağıt ve kağıt ürünleri sanayi iken en az etkin sektör
taş ve toprağa dayalı sanayidir. Bu sonuçlara göre en yüksek performanslı iller Marmara Bölgesi’nde en düşük
performanslı iller Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Yalama ve Sayım (2008), İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’nda kote olan imalat sektöründeki firmaların performanslarını veri zarflama analizi
ile karşılaştırarak sektördeki etkin firmaları tespit etmişlerdir. Raheman vd. (2010), 1998-2007 dönemi için
Pakistan’da işletme sermayesi yönetiminin firma performansı üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Pakistan
borsasında işlem gören 204 üretici firmanın panel verileri kullanılmıştır. Sonuçlar, nakit dönüşüm döngüsü,
net ticaret döngüsü ve gün cinsinden stok devir hızının firmaların performansını önemli ölçüde etkilediğini
göstermektedir. Terziovski (2010), 600 imalat sanayi firmasına anket yaparak inovasyonun imalat sanayi
performansına olan etkisini araştırmıştır ve inovasyonun performansın temel itici gücü olduğu sonucuna
varmıştır. Oladipo ve Abdulkadir (2011), Nijerya’da insan kaynakları yönetiminin imalat sanayi performansı
üzerindeki etkisini araştırmak için 21 imalat sanayi şirketine anket yapılmıştır. Sonuçlar stratejik insan
kaynakları yönetiminin Nijerya imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından orta düzeyde
uygulandığını göstermektedir. Wangwe vd. (2014), Tanzanya’da üretim artışı, ihracat artışı, üretim yeniliği ve
ürün çeşitliliği açısından en dinamik alt sektörlerin gıda ürünleri, plastik ve kauçuk, kimyasallar, ana metal
işleri ve metalik olmayan mineral ürünler olduğunu tespit etmişlerdir. Timothy ve Chigozie (2015), doğrudan
yabancı yatırım akışının Nijerya’daki imalat sanayi firmalarının performansı üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. İmalat sanayi firmalarının performansı için üretim katma değeri verileri kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre doğrudan yabancı yatırım girişi üretim katma değeri üzerinde uzun vadede olumlu olarak
etkilidir. Karakaya vd. (2018), Türk imalat sanayi endüstri kollarının 2008-2013 dönemine ait verileri ile
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performans ile inovasyon ve rekabet düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Ar-Ge yoğunluğunun ve
rekabetteki yoğunlaşmanın performansı artırdığını tespit etmişlerdir. Xu ve Li (2020), Çin’de entelektüel
sermayenin imalat sanayi performansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Sonuçlara göre entelektüel sermaye
Çin’in imalat sektöründe firma performansını artırabilmektedir. Ayrıca Çin’in doğu bölgesindeki imalat
şirketleri orta ve batı bölgelerindeki emsallerinden daha yüksek entelektüel sermaye performansına sahiptir.
Yukarıdaki literatür taramasından da görüldüğü gibi imalat sanayi performansı çeşitli açılardan incelenmiştir.
Bu çalışmada imalat sanayi performansı alt sektörler itibariyle incelenecek olup seçilen kriterlere göre
performansı iyi olan sektörler tespit edilecektir.
YÖNTEM
Çalışmada imalat sanayi alt sektörlerinin performansı incelenirken çoklu kriterlerin ağırlıklandırılmasında
Entropi yöntemi; alternatiflerin sıralanmasında TOPSIS yöntemi tercih edilmiştir.
Entropi Yöntemi
Entropi terimi Rudolph Clausius (1865) tarafından sistem içerisindeki karmaşayı tanımlamak için
kullanılmıştır. Entropi yöntemi faydalı bilginin miktarını ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Yöntemin en
kullanışlı özelliği bir yapının bütününe uygulanabilir nitelikte olmasıdır (Ural vd., 2018: 131). Entropi
yönteminin 4 aşaması vardır, bu adımlar aşağıdadır (Karami ve Johansson, 2014:523-524):
Adım 1: Ölçü birimlerinden oluşan farklılıkları elimine etmek için normalizasyon işlemi yapılarak normalize
edilmiş karar matrisi elde edilir. Eşitlik 1’deki Pij hesaplanır.

Pij =

(1)

Adım 2: Kriterlere ilişkin Entropi değerleri hesaplanır.
Ej = (

(2)

Adım 3: Çeşitliliğin derecesini temsilen dj değeri hesaplanır.
dj = 1 -

(3)

Adım 4: Son adımda j kriterinin önem derecesi olarak wj ağırlıkları hesaplanır.
wj =

(4)

Burada;
aij j. indeks için i. alternatifin değerini,
Pij i. alternatif için j. indeksin değerini göstermektedir.
Bu adımlar sonucunda en fazla Entropi ağırlığına sahip kriterin karar verme açısından daha önemli olduğu
sonucuna varılır.
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TOPSIS Yöntemi
TOPSIS yöntemi, Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilmiştir. Yöntem, pozitif-ideal çözüme en kısa
mesafeyi ve negatif-ideal çözüme en uzak mesafeyi bulmaya dayanmaktadır. Yöntem direkt veri üzerine
uygulanabilen çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. TOPSIS yönteminde karar verici tarafından
seçilen alternatif, pozitif-ideal çözüme en yakın ve negatif-ideal çözüme en uzak olan alternatiftir (Yayar ve
Baykara, 2012: 32).
TOPSIS yönteminin adımları aşağıdaki gibidir (Wu vd., 2008: 259).
Adım 1: Değerlendirmeye esas kriterler belirlenip ağırlık katsayıları hesaplanarak karar matrisi oluşturulur.

(5)
Burada:
Ai: Olası alternatifler
Xj: Alternatiflere ait 1‘den n’e kadar olan kriterler
Xij: Her alternatifin performans derecesidir.
Adım 2: Karşılaştırılabilir ölçek elde edilmesi için her kritere ait değerler o kriterlerin kareleri toplamının
kareköküne bölünerek normalleştirilir ve normalleştirilmiş karar matrisi elde edilir.
rij =

(6)

Adım 3: İkinci adımda elde edilen normalleştirilmiş karar matrisi hesaplanan ağırlıklarla çarpılır.

(7)
Adım 4: Pozitif ve negatif ideal çözümler belirlenir.
Adım 5: Pozitif ve negatif ideal çözümler için Euclidean uzaklıkları hesaplanır.
S*i =

S-i =
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Adım 6: İdeal çözüme göre nispi yakınlık hesaplanır.
C*i =

(10)

Adım 7: Altıncı adımda hesaplanan yakınlık değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanır.
UYGULAMA
Çalışmada imalat sanayi alt sektörlerinin performanslarını incelemek için altı kriter kullanılmıştır. Veriler
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan temin edilmiş olup 2020 yılına aittir. İmalat sanayi sektörlerinin performansını
göstermek için kullanılan kriterler ve birimleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Performanslarını Göstermek İçin Kullanılan Kriterler
Kriterler
Girişim Sayısı
Ciro
İhracat
Üretim Değeri
Çalışan Başına Katma Değer
Çalışan Sayısı

Birim
Adet
Türk Lirası
Bin ABD Doları
Türk Lirası
Türk Lirası
Adet

Tablo 1’de gösterilen kriterler için Entropi yöntemiyle hesaplanan ağırlıklar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Performanslarını Göstermek İçin Kullanılan Kriterlerin Entropi
Yöntemiyle Hesaplanan Ağırlıkları
Kriter
Girişim Sayısı
Ciro
İhracat

Ağırlık
0.230786
0.176618199
0.163204

Kriter
Üretim Değeri
Çalışan Başına Katma Değer
Çalışan Sayısı

Ağırlık
0.173152
0.079574
0.176665181

Tablo 2’ye göre imalat sanayi göstergeleri içinde en önemli kriterler sırasıyla girişim sayısı, çalışan sayısı,
ciro, üretim değeri, ihracat ve çalışan başına katma değerdir. İmalat sanayi alt sektörlerinin performansları
incelenirken bu kriterler açısından daha iyi durumda olan alt sektörler daha iyi bir konumda yer alacaktır.
Entropi yöntemiyle ağırlıklandırılmış kriterlere göre TOPSIS yöntemi ile yapılan imalat sanayi alt sektörlerinin
değerlendirilmesi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. TOPSIS Yöntemine Göre Alt Sektörlerin Sıralanması Sonuçları
Alternatifler
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TOPSIS
Sonucu
0.79237351
0.051376298
0.088861024
0.533823234
0.636526983
0.094534862
0.190063624
0.154956071
0.103823675
0.096126329
0.311263239
0.112511809

TOPSIS
Sıralaması
1
23
22
4
2
21
13
15
19
20
11
17

Alternatifler
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TOPSIS
Sonucu
0.35172055
0.294019752
0.486471903
0.585854733
0.118795188
0.342018123
0.380608958
0.489799795
0.109993549
0.331723963
0.156002154

TOPSIS
Sıralaması
8
12
6
3
16
9
7
5
18
10
14

TOPSIS yöntemine göre girişim sayısı, ciro, ihracat, üretim değeri, çalışan başına katma değer ve çalışan sayısı
kriterlerine göre imalat sanayi alt sektörlerinin performanslarını değerlendirmek için yapılan sıralamada gıda
ürünleri imalatı birinci; giyim eşyası imalatı ikinci; fabrikasyon metal ürünler (makine ve ekipmanlar hariç)
imalatı üçüncü; tekstil imalatı dördüncü ve motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı beşinci sırada yer almaktadır. İçecek imalatı seçilen kriterlere göre performans açısından son sırada yer
almaktadır.
SONUÇ
İmalat sanayi ekonomik büyümenin ve yapısal değişimin itici gücü olmuştur. Üretken işler ve sürdürülebilir
ekonomik büyüme yaratan çok önemli bir sektör olarak, birçok ekonominin uzun zamandan beri temel taşı
olduğu iyi bilinmektedir. İmalat, ekonominin diğer sektörleriyle yakından ilişkili olduğundan çarpan etkilerine
sahiptir. Bu bağlantılar hem "geri" hem de "ileri" olabilir. Yayılma etkilerinin imalat içinde diğer sektörlere
göre daha güçlü olduğu varsayılmaktadır. İmalata yönelik artan talep, istihdam, yatırım ve yenilikler
yaratılmasını teşvik etmektedir.
2020 yılı verileri dikkate alınarak Türkiye imalat sanayinin genel görünümü incelendiğinde en fazla girişimin
olduğu imalat sanayi alt sektörü fabrikasyon metal ürünler sektörüdür. 2020 yılında en fazla ciro yapan ve
üretim değeri en fazla olan alt sektör gıda ürünleri sektörüdür. Çalışan sayısı en fazla olan alt sektör giyim
eşyası sektörüdür. En fazla ihracat yapan sektör motorlu kara taşıtları sektörüdür. Çalışan başına katma değerin
en fazla olduğu alt sektör kimyasallar ve kimyasal ürünler sektörüdür. Bu tespitlerin yapılmasında kullanılan
kriterlerin baz alınarak 23 imalat sanayi alt sektörü çok kriterli karar verme yöntemi kullanılarak performans
açısından değerlendirilmiştir. Ağırlıkların belirlenmesinde Entropi yöntemi; alternatiflerin sıralanmasında
TOPSIS yöntemi kullanılmıştır.
İmalat sanayi alt sektörlerinin performanslarını değerlendirmek için yapılan sıralamada gıda ürünleri imalatı
birinci; giyim eşyası imalatı ikinci; fabrikasyon metal ürünler (makine ve ekipmanlar hariç) imalatı üçüncü;
tekstil imalatı dördüncü ve motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı beşinci
sırada yer almaktadır. İçecek imalatı, seçilen kriterlere göre performans açısından son sırada yer almaktadır.
Gıda imalatı sektöründe, tarımsal ve hayvansal üretim, imalat, perakende, taşımacılık ve tedarik hizmetleri bir
arada olduğundan gıda sektörü Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biridir.
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Ek. İmalat Sanayi Alt Sektörleri
Kod
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sektör İsmi
Gıda Ürünleri
İçecek
Tütün ürünleri
Tekstil
Giyim eşyası
Deri ve ilgili ürünler
Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
Kâğıt ve kâğıt ürünleri
Basım ve kayıt hizmetleri
Kok ve rafine petrol ürünleri
Kimyasallar ve kimyasal ürünler
Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
Kauçuk ve plastik ürünler
Diğer metalik olmayan mineral ürünler
Ana metaller
Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
Elektrikli teçhizat
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
Diğer ulaşım araçları
Mobilya
Diğer mamul eşyalar
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PROGRAM BÜTÇENİN KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PROGRAM BUDGET ON STRATEGIC MANAGEMENT APPROACH IN THE
PUBLIC
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Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Eskisehir
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ÖZET
Bütçelemeyle örgütün yöneticilerin ve çalışanların çaba ve motivasyonun stratejik amaç ve hedeflere doğru
bir şekilde yönlendirilmesini sağlanmaktadır. Örgütün finansal kaynakları bütçe ile niteliksel misyon beyanı
ve kurumsal stratejileri eylem planlarına çevrilmektedir. Kamu yönetiminde kurumların stratejik planlarında
yer alan vizyon, misyon ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için sınırlı miktarda mali kaynağı bulunmaktadır.
Bütçenin amacı, plandaki amaç ve hedefleri ulaşabilmek için kamusal kaynakları yönlendirmektir. Stratejik
yönetimin önemli bir parçası olan stratejik plan ve bütçe arasında güçlü bir bağ kurulmalıdır. Kamu mali
yönetiminde kullanılan bütçe sistemleri bu bağın kuvvetlenmesi açısından oldukça önemlidir. Ülkelerin kamu
mali yönetim ve bütçe sistemlerinin ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler doğrultusunda
şekillendirilmesi ihtiyacı geçmişten günümüze hep var olmuştur. Bu durum zaman zaman bütçe sistemi
reformlarını gündeme getirmiştir.
Türk kamu mali yönetiminde 2008 yılından itibaren genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
performans esaslı bütçeleme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu bütçeleme sistemiyle kamusal amaç ve
hedeflerle kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkiyi göstererek mali saydamlığa ve hesap verebilirliğe hizmet
eden yönetsel sorumluluğa dayalı bir bütçeleme ve raporlama mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır.
Türkiye’de 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Modeline geçilmesiyle hükümet sisteminde
değişim yaşanmıştır. Türk kamu mali yönetim sisteminde köklü bir değişim süreci geçirmiştir. 2021 yılında
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde program bütçe sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı program bütçe sisteminin kamu mali yönetiminde stratejik yönetim anlayışına etkilerini
değerlendirmektir. Türk kamu mali yönetiminin Mali Anayasası olan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Modeline göre bütçe hazırlık ve uygulamasına ilişkin
ve program bütçe sistemine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Kamuda stratejik yönetim süreci üç aşamadan
oluşmaktadır: stratejik planlama, uygulama ve değerlendirme/denetimdir. Stratejik planlamayla başlanılan
sürece uygulamayla devam edilip sonuçların değerlendirildiği/denetlenmesiyle tamamlanmaktadır. Fakat 5018
sayılı Kanun eskisi gibi halen stratejik yönetime dayalı değil stratejik planlamaya dayalıdır. Ayrıca program
bütçenin kamuda stratejik yönetim anlayışına etkilerini zamanla daha iyi görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Stratejik Plan, Kamu Bütçesi, Program Bütçe Sistemi.
ABSTRACT
With budgeting, it is ensured that the effort and motivation of the managers and employees of the organization
are directed towards the strategic goals and targets. The financial resources of the organization, the budget, the
qualitative mission statement and corporate strategies are translated into action plans. In public administration,
institutions have limited fiscal resources to realize their vision, mission and goals in their strategic plans. The
purpose of the budget is to direct public resources to achieve the goals and objectives of the plan. A strong link
should be established between the strategic plan and the budget, which is an important part of strategic
management. Budget systems used in public fiscal management are very important in terms of strengthening
this bond. The need to shape the public fiscal management and budget systems of the countries in line with the
developments in the national and international arena has always existed from the past to the present. This
situation brought the budget system reforms to the agenda from time to time.
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In Turkish public fiscal management, a performance-based budgeting system has been implemented in public
administrations within the scope of general government since 2008. With this budgeting system, it has been
tried to create a budgeting and reporting mechanism based on managerial responsibility that serves fiscal
transparency and accountability by showing the relationship between public goals and targets and the resources
used. In Turkey, with the transition to the Presidential Government System Model in 2018, there has been a
change in the government system. The Turkish public fiscal management system has undergone a radical
change process. In 2021, the program budget system started to be used in public administrations within the
scope of central government.
The aim of this study is to evaluate the effects of the program budget system on the strategic management
approach in public fiscal management. In the Public Fiscal Management and Control Law No. 5018, which is
the Fiscal Constitution of the Turkish public financial management, changes were made regarding the
preparation and implementation of the budget and the program budget system according to the Presidential
Government System Model. The strategic management process in the public sector consists of three stages:
strategic planning, implementation and evaluation/audit. The process that started with strategic planning is
continued with implementation and completed by evaluating/auditing the results. However, the Law No. 5018
is still based on strategic planning, not on strategic management as in the past. In addition, the effects of
program budget on strategic management in the public sector will be seen over time.
Keywords: Strategic Management, Strategic Plan, Government Budget, Program Budget System.
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ÖZET
Dünyada her geçen gün yeni hastalıkların çıkması, pandemilerin çoğalması, yoğun stres altında iş yaşamı ve
dengesiz beslenme gibi birçok faktör insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Özellikle de Covid-19 süreci tüm
insanların iş ve sosyal dünyasını alt üst etmiştir. Sağlık sektöründeki yaşanan bu gelişmeler, özellikle sağlık
sektörü ve sağlık sektör çalışanlarının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Covid-19
pandemisindeki vaka artışları, aşılama programları ve sektördeki yoğunluk, çalışanların motivasyonu ciddi bir
şekilde etkilemektedir. Bu yoğun çalışma temposunda karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, hastaları tedavi
etmeleri, hastalara moral vermeleri, gerektiğinde kendi canlarını ortaya koyacak kadar fedakarlıkları sağlık
çalışanlarının iş yerindeki moral, motivasyon ve işteki mutluluğunun ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgütsel erdemliliğin aracı
rolünün bulunup bulunmadığını incelemektir. İş yerinde duygusal iyi oluş, çalışanların iş hayatlarında
performanslarını artırma, yetenek ve kabiliyetlerini güçlendirme ve sosyal yaşamıyla entegrasyonunda olumlu
duygularının fazla olumsuz duygularının az olması şeklinde ifade edilebilir. Mesleki özdeşleşme bireyin
mesleğine ilişkin duygu, düşünce ve hareketlerini olumlu yönde içselleştirmesi ya da kişiselleştirmesi olarak
tanımlanabilir. Örgütsel erdemlilik, örgütte çalışan bireylerin, örgüt içinde hoşgörü, dürüstlük, saygı ve sabır
gibi erdemli davranışlar sergilemeleri şeklinde ifade edilebilir. Bu kapsamda, Erzincan merkez İl Sağlık
Müdürlüğü’nde çalışan 243 kişiden anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 ve AMOS
22 paket programları kullanılarak çalışanların iş yerinde duygusal iyi oluş, mesleki özdeşleşme ve örgütsel
erdemlilik davranışı düzeyleri ilişkilendirilmiştir. Uygulanan analizler sonucunda işyerinde duygusal iyi oluş,
mesleki özdeşleşmeyi ve örgütsel erdemliliği; örgütsel erdemliliğin ise mesleki özdeşleşmeyi olumlu yönde
etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, işyerinde duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşmeye etkisinde örgütsel
erdemliliğin aracılık rolünün bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Yerinde Duygusal İyi Oluş, Mesleki Özdeşleşme, Örgütsel Erdemlilik, Sağlık
Çalışanları.
ABSTRACT
Many factors such as the emergence of new diseases in the world, the proliferation of pandemics, work life
under intense stress and unbalanced nutrition have adversely affected human health. Especially the Covid-19
process has turned the business and social world of all people upside down. These developments in the health
sector once again reveal the importance of the health sector and health sector workers. The increase in cases
in the Covid-19 pandemic, vaccination programs and the intensity in the sector seriously affect the motivation
of the employees. Despite all the difficulties they face in this intense work tempo, their treatment of patients,
their moral support and their self-sacrifice when necessary show how important the morale, motivation and
happiness at work of healthcare professionals is.
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The aim of this study is to examine whether organizational virtue has a mediating role in the effect of
emotional well-being on occupational identification. Emotional well-being in the workplace can be expressed
as increasing the performance of the employees in their business life, strengthening their talents and abilities,
and having more positive emotions and less negative emotions in their integration with their social life.
Occupational identification can be defined as an individual's positive internalization or personalization of
his/her feelings, thoughts and actions regarding his/her profession. Organizational virtue can be expressed as
the individuals working in the organization exhibiting virtuous behaviors such as tolerance, honesty, respect
and patience within the organization. In this context, data were collected from 243 people working in the
central Provincial Health Directorate of Erzincan by questionnaire technique. Using the SPSS 17 and AMOS
22 package programs, the obtained data were correlated with the emotional well-being, occupational
identification and organizational virtuous behavior levels of the employees in the workplace. As a result of the
analyzes applied, it was determined that emotional well-being in the workplace, occupational identification
and organizational virtue positively affected, while organizational virtuousness had a positive effect on
occupational identification. In addition, it has been noted that organizational virtuousness has a mediating role
in the effect of emotional well-being at work on occupational identification.
Keywords: Emotional Well-being in the Workplace, Occupational Identification, Organizational
Virtuousness, Health Employees.
1. GİRİŞ
Covid-19 süreci dünya üzerindeki tüm insanların iş ve sosyal yaşantısını olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde
özellikle sağlık sektörü ve sağlık sektörü çalışanlarının önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Covid-19 nedeniyle
görülen vaka artışları ve sektördeki yoğunluk, sağlık çalışanlarının motivasyonu ciddi bir şekilde
etkilemektedir. Bu yoğun çalışma temposunda karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, hastaları tedavi etmekte,
hastalara moral vermekte ve gerektiğinde kendi canlarını ortaya koyacak kadar fedakârlık göstermektedirler.
Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde moral, motivasyon ve mutluluğunun sağlanması önem arz
etmektedir. Ancak pandemi döneminde her gün stresli ve kaygılı hissetme hali çalışanların duygusal iyi oluşları
üzerinde olumsuz etkilere sebep olmuştur. (Shen & Slater, 2021: 90). Bu çerçevede, bu çalışmada, Covid-19
sürecinde sağlık çalışanlarının iş yerinde duygusal iyi oluşunun mesleki özdeşleşmeleri üzerindeki etkisinde
örgütsel erdemliliğin aracılık rolü incelenmiştir.
Duygusal iyi oluş literatürde kişinin mutluluk ve yaşam doyumu algısına sahip olmasının yanı sıra olumlu ve
olumsuz duyguları arasındaki denge olarak tanımlanmaktadır (Keyes ve Magyar-Moe, 2003: 411). İşyerinde
duygusal iyi oluş ise çalışanların iş hayatlarında performanslarını artırma, yetenek ve kabiliyetlerini
güçlendirme ve sosyal yaşamında olumlu duygularının fazla, olumsuz duygularının az olması şeklinde ifade
edilir. Mesleki özdeşleme bireyin mesleğiyle bütünleşmesi ve mesleğine ilişkin duygu, düşünce ve
hareketlerini olumlu yönde içselleştirmesi ya da kişiselleştirmesi olarak tanımlanır (Ashforth vd., 2013: 2427).
Örgütsel erdemlilik ise, örgütte çalışan bireylerin, örgüt içinde hoşgörü, dürüstlük, merhamet, iyimserlik ve
güven gibi erdemli davranışlar sergilemeleri şeklinde nitelenir (Cameron vd., 2004: 773). İşyerinde yüksek
duygusal iyi oluşa sahip olan, yani mutlu olan çalışanların iş doyumları ve işe adanmışlıkları (Field &
Buitendach, 2011: 8), yaratıcılıkları (Wright & Walton, 2003) ve iş performansları (Wright & Cropanzano,
2000) artmaktadır. Bu kapsamda, duygusal iyi oluşları yüksek olan çalışanların örgütte daha çok erdemlilik
davranışı sergileyecekleri ve daha çok mesleki özdeşleşmede bulunacakları değerlendirilmiştir.
Literatür incelemesinde, duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşme ve örgütsel erdemlilik üzerine etkisi ile
örgütsel erdemliliğin mesleki özdeşleşme üzerine etkisini araştıran daha önce yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Araştırmaların daha çok tam tersi durumu incelediği, yani örgütsel erdemliliğin (örn; Rego
vd., 2011; Cameron & Caza, 2013; Ahmed vd., 2018) duygusal iyi oluşun ve mutluluğun öncülü olarak ele
alındığı tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın, literatüre alanında önemli katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
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Kavramsal Çerçeve

2.1. Duygusal İyi Oluş
İyi oluş kavramı üzerine çok çeşitli araştırmaların yapılmış olması yeknesak bir tanımının olmamasına yol
açmıştır. Bununla birlikte, araştırmalarda kavramın “mutluluk” “yaşam kalitesi” ve “yaşam tatmini” gibi
kavramlarla eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmüştür (Forgeard vd., 2011: 81). Ancak, genel olarak iyi oluşu
bireyin gerçek yaşamı ile ideal yaşamı arasındaki uyum olarak tanımlamak mümkündür (Zou vd., 2013: 1247).
İyi oluş literatürde hazcı (hedonic) ve işlevsel (eudaimonic) yaklaşım olarak ikiye ayrılmıştır. Hazcı yaklaşım
mutluluk, olumlu duygular, az miktarda olumsuz duygular ve yaşam doyumuna odaklanırken, işlevsel
yaklaşım pozitif psikolojinin de önemsediği psikolojik işlevsellik ve insan gelişimini esas almaktadır (Dodge
vd., 2012: 223).
Öznel iyi oluş, hoş duygular, tatmin olma ve yaşam doyumu dahil olmak üzere insanların yaşamlarına ilişkin
olumlu değerlendirmelerini içerir (Diener & Biswas Diener, 2005: 125). Öznel iyi oluşun üç özelliği
bulunmaktadır. İlk olarak öznel iyi oluş, sübjektiftir yani, kişinin deneyimlerine dayanır. İkincisi, negatif
duyguları tamamen dışlamamakla birlikte, çoğunlukla pozitif duyguları içerir. Son olarak, kişinin yaşamının
tüm yönlerinin genel bir değerlendirmesini kapsar (Diener, 1984: 543). Öznel iyi oluş duygusal iyi oluş ve
pozitif işlevsellik olmak üzere iki boyuta sahiptir. Keyes ve Magyar-Moe’ye göre (2003: 411), duygusal iyi
oluş, kişinin mutluluk ve yaşam doyumu algısına sahip olmasının yanı sıra olumlu ve olumsuz duyguları
arasındaki dengeden oluşan öznel iyi oluşun özel bir boyutudur. Mutluluk, kişinin anlık deneyimindeki hoş ve
hoş olmayan duyguların kendiliğinden yansımalarına dayanırken, yaşam doyumu kişinin yaşamının uzun
vadeli bir değerlendirmesini temsil eder. Kahneman ve Deaton (2010: 16489)’a göre duygusal iyi oluş, bir
bireyin günlük yaşantısının duygusal kalitesini ifade eder, yani kişinin hayatını keyifli veya keyifsiz kılan
sevinç, stres, üzüntü, öfke ve sevgi duygularının sıklığı ve yoğunluğudur. Bu kapsamda, iş yerinde duygusal
iyi oluş, çalışanların iş hayatlarında performanslarını artırma, yetenek ve kabiliyetlerini güçlendirme ve sosyal
yaşamıyla entegrasyonunda olumlu duygularının fazla olumsuz duygularının az olması şeklinde ifade
edilebilir.
2.2. Mesleki Özdeşleşme
Mesleki kimlik bir mesleğin üyelerinin görevleri, işle ilgili söylemleri, değerleri, amaçları, inançları,
özellikleri, bilgileri ve becerileri üzerinden kolektif olarak tanımlanmasını ifade eder. Mesleki özdeşleşme ise
bireyin mesleki kimliğini kendi benliğini tanımlamak için içselleştirme derecesini gösterir (Ashforth vd., 2013:
2427). Yani, kişi kendisini sahip olduğu meslek üzerinden tanımlamaktadır. Ayrıca, mesleki özdeşleşmede
kişinin mesleğini nerede icra ettiğinden çok yaptığı mesleğin içeriği önemlidir. Bu nedenle, meslekleri ile
yüksek özdeşleşme yaşayan bireylerin, aynı zamanda örgütleriyle düşük özdeşleşme yaşamaları mümkündür
(Bakker, 2014: 228). Bireylerin yaşamları boyunca mesleki eğitim ve öğretim görmeleri ve sosyalleşmeleri
nedeniyle, mesleki özdeşleşmenin örgütsel özdeşleşmeden önce geliştiği söylenebilir (Kroon &
Noordenhaven, 2018: 210).
Russo (1998) mesleki özdeşleşmeyi mesleki üyelik, mesleki bağlılık ve mesleki benzerlik olmak üzere üç
boyutta incelemiştir. Buna göre mesleki üyelik, bir mesleğin parçası olduğunu hissetme, ait olma durumunu
yansıtır. Mesleki bağlılık, meslekten gurur duymayı, mesleği müdafaa etmeyi ve desteklemeyi içerir. Mesleki
benzerlik ise diğer meslek üyeleriyle benzer özellik gösterme veya o mesleğin gerektirdiği özelliklere sahip
olmayı niteler (akt. Doğan, 2020: 29). Bu kapsamda, mesleki üyelik, bağlılık ve benzerlik gösteren bireyler
mesleki özdeşleme yaşamaktadır. Mesleki özdeşleşme yaşayan birey ise mesleğine ilişkin duygu, düşünce ve
hareketlerini olumlu yönde içselleştirmekte ya da kişiselleştirmektedir.
2.3. Örgütsel Erdemlilik
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde erdem kavramı “ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk
vb. niteliklerin genel adı, fazilet” olarak, erdemlilik ise “erdemli olma durumu, faziletlilik” olarak
tanımlanmıştır. Literatürde ise erdemlilik ahlaki olarak en iyi insan olma durumu ve insanın özünde iyi olmayı
düşünmesi olarak nitelenir (Spreitzer & Cameron, 2011: 4). Öte yandan, örgütsel erdemlilik bireylerin bir
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örgütte erdemliliğin yayılmasına ve sürdürülmesine yönelik eylemlerini ve kolektif faaliyetlerini ifade eder
(Cameron vd., 2004: 768).
Cameron ve arkadaşları (2004: 773) örgütsel erdemliliğin beş boyutu olduğunu savunmuşlardır. Buna göre,
bağışlayıcılık, dürüstlük, merhamet, iyimserlik ve güven örgütlerde erdemliliğin beş göstergesidir. Burada
bağışlanma boyutu hataların hızlı bir şekilde affedilmesini, dürüstlük boyutu haysiyet ve doğruluğu, merhamet
boyutu çalışanların birbirleri hakkında endişelenmelerini ve birbirlerini umursamalarını, iyimserlik boyutu zor
durumlar karşısında bile başarılı olmaya odaklanmayı ve güven boyutu örgütteki tüm seviyedeki çalışanların
birbirlerine güven duymalarını niteler (Öztavan, 2019: 20).
3.

Hipotezler

3.1. Duygusal İyi Oluş ve Mesleki Özdeşleşme
Duygusal iyi oluş, kişinin pozitif duygulara sahip olması, mutlu hissetmesi ve iş ve yaşam doyumuna sahip
olması olarak ifade edilmektedir (Keyes ve Magyar-Moe, 2003: 411). İşyerinde duygusal olarak iyi olan, yani
pozitif ve mutlu hisseden çalışanlar işlerine daha çok adanmakta, örgütlerine duygusal olarak daha çok
bağlanmaktadır. Ayrıca iş ve yaşam doyumları artmakta, iş yerinde daha iyi hissetmektedir (Field &
Buitendach, 2011: 8). Ayrıca işyerinde iyi oluştaki yükseliş çalışanların yaratıcılıklarında (Wright & Walton,
2003) ve iş performansında (Wright & Cropanzano, 2000) artışla ilişkilendirilmektedir. Bu kapsamda,
işyerinde duygusal iyi oluşu artan çalışanların, mesleklerini daha çok sahiplenecekleri ve içselleştirecekleri
değerlendirilmiş ve aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:
H1: Duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunmaktadır.
3.2. Duygusal İyi Oluş ve Örgütsel Erdemlilik
Literatür incelemesinde, daha çok örgütsel erdemliliğin çalışanların mutluluğuna ve iyi oluşlarına etkisinin
incelendiği görülmüştür (örn; Rego vd., 2011; Cameron & Caza, 2013; Ahmed vd., 2018). Bu araştırmada
öncekilerden farklı olarak duygusal iyi oluşun da örgütsel erdemlilik algısı artıracağı değerlendirilmiştir.
Bilindiği üzere, örgütlerde duygusal iyi oluş kişinin işyerinde mutlu olmasını, pozitif duygulara sahip
olmasının yanı sıra iş ve yaşam doyumunu ifade eder. Örgütsel erdemlilik de bağışlayıcılık, dürüstlük,
merhamet, iyimserlik ve güven algısıyla karakterize edilir (Cameron vd., 2004: 773). İşyerinde mutlu olan
çalışanlar, iş tatminine sahip olduklarından işlerini keyifle yapar, işlerinden gurur duyar, sorumluluk alır,
sürekli olarak öğrenme ve gelişme arzusuna sahiptir, işine kolaylıkla motive olabilir, pozitif, enerjik ve
dinamiktirler, yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak daha yaratıcı davranırlar ve amirleri ve çalışma
arkadaşlarıyla güvene dayalı iyi ilişkiler kurabilirler. (Pryce-Jones, 2010; akt. Aytaç vd., 2020: 748). Bu
kapsamda, duygusal iyi oluşla birlikte pozitif iş tutumlarına sahip olan çalışanların daha çok örgütsel erdemlilik
davranışında bulunacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:
H2: Duygusal iyi oluşun örgütsel erdemlilik üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.
3.3. Örgütsel Erdemlilik ve Mesleki Özdeşleşme
Örgütsel erdemliliğe sahip çalışanlar işyerinde olumsuzluklarla daha kolay başa çıkar ve küçük sorunlardan
etkilenmez. Ayrıca çalışanların yenilikçi ve yaratıcı davranışlar sergilemesinde örgütsel erdemliliğin önemli
payı vardır (Tapan, 2019: 7). Örgütsel erdemlilik üzerine yapılan çalışmalar, örgütsel erdemliliğin iş tatmini
(Kooshki & Zeinabadi, 2015), iş performansı (Cameron vd., 2004), örgütsel bağlılık (Kooshki & Zeinabadi,
2015), işe adanmışlık (Ugwu, 2012; Sun & Yoon, 2020), örgütsel özdeşleşme (Hur vd., 2017) ve örgütsel
vatandaşlık davranışı (Rego vd., 2010) gibi çalışanda birçok olumlu tutum ve davranışı artırdığını ortaya
koymuştur. Bu açıdan, örgütsel erdemliliğin çalışanların mesleğine ilişkin duygu, düşünce ve hareketlerini de
olumlu yönde içselleştirmesini ya da kişiselleştirmesini sağlayacağı değerlendirilmiştir. Böylece aşağıdaki
hipotez oluşturulmuştur:
H3: Örgütsel erdemliliğin mesleki özdeşleşme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunmaktadır.
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3.4. Örgütsel Erdemliliğin Aracılık Rolü
Duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleme üzerindeki etkisinde örgütsel erdemliliğin aracılık rolünü inceleyen
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak bu çalışmada, yukarıda kayıtlı açıklamalardan hareketle, çalışanlar
işyerinde mutlu hissettikçe ve onların iş doyumları arttıkça, bağışlayıcılık, dürüstlük, merhamet, iyimserlik ve
güven algısıyla karakterize edilen örgütsel erdemlilik davranışını daha çok sergileyecekleri, örgütsel
erdemliliği artan çalışanların ise mesleklerine yönelik duygu, düşünce ve eylemlerinin olumlu yönde
değişeceği ve böylece mesleklerini içselleştirecekleri tahmin edilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki hipotez
oluşturulmuştur:
H4: Duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleme üzerindeki etkisinde örgütsel erdemliliğin aracılık rolü
bulunmaktadır.

Örgütsel
Erdemlilik

İşyerinde
Duygusal İyi
Oluş

Mesleki
Özdeşleşme

Şekil 1: Araştırma Modeli
3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Katılımcıların Demografik Özellikleri
Araştırmanın evreni Erzincan ilinde faaliyette bulunan İl Sağlık Müdürlüğü merkez binasında görev yapan
yaklaşık 300 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfü olmayan örnekleme yöntemlerinden biri
olan kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu çerçevede evren 300 ve %95 güven aralığında en küçük
örneklem büyüklüğünde 169 olarak tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2005:43). İl Sağlık müdürlüğü çalışanlarına
270 anket formu dağıtılmıştır. Fakat anket uygulamasında yanlış ve eksik doldurulan anketler çıkarıldıktan
sonra, 243 anket analize tabi tutulmuştur. Araştırmaya katılan katılımcıların %41,2’Sİ bayan, %58,8’İ
erkeklerden oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %69,5’İ evli, %30,5’İ bekâr, %11,9’u 18-26 yaş
grubunda, %25,5’i 27-35 yaş grubunda, %40,3’ü 36-44 yaş grubunda ve %22,2’si ise 45 yaş ve üstü
oluşturmaktadır. Katılımcıların mezuniyetine göre %27,6’sı ilköğretim mezunu, %33,1’i lise mezunu ve
%39,4’ü lisans mezunları oluşturmaktadır. Ayrıca çalışanların aynı iş yerindeki hizmet süreleri incelendiğinde,
%37,9’u 1-10 yıl arasında, %35 11-21 yıl arasında, %27,2’si 21 yıl üstünde işletmeye hizmet etmektedir.
3.2. Ölçekler
İşyerinde Duygusal İyi Oluş Ölçeği: Araştırmaya katılanların işyerinde duygusal iyi oluş algılarını ölçmek
amacıyla Psychiatric Research UNIT, WHO Collaborating Center for Mental Health, Frederiksborg General
Hospital tarafından geliştirilen (Güner ve Bozkut, 2018) 5 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır.
Katılımcılardan ifadelere 5’li likert ölçeği kullanarak (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=
Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) cevap verilmesi istenmiştir.
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Mesleki Özdeşleşme Ölçeği: Araştırmaya katılanların mesleki özdeşleşme düzeyini belirlemek için Mael ve
Ashforth (1992) tarafından geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun uyarlanması ve
güvenilirlik çalışması Kırkbeşoğlu ve Tüzün (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek tek boyut ve 6 ifadeden
oluşmaktadır. Katılımcılardan ifadelere 5’li likert ölçeği kullanarak cevap verilmesi istenmiştir.
Örgütsel Erdemlilik Ölçeği: Araştırmada katılanların örgütsel erdemlilik algılarını ölçmek için Erkmen ve
Esen (2012) tarafından geliştirilen ve 15 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Katılımcılardan ifadelere 5’li
likert ölçeği kullanarak cevap verilmesi istenmiştir.
Araştırmada kullanılan ölçeklere ait ortalama, standart sapma, güvenirlik ve korelasyon analizi SPSS 22
programı ile elde edilmiştir. Araştırmada hipotez testlerini yapmadan önce AMOS 23 paket programıyla
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Daha sonra araştırmanın hipotezleri PROCESS Makro ile analiz
edilmiştir. (Hayes, 2013).
3.3. Bulgular
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Araştırmadaki ölçeklerin geçerliliğine ilişkin analizler, daha önce yapılan araştırmalarda kabul edildiği için
değişkenlere ait geçerlilik analizi tekrar yapılmasına gerek duyulmamıştır.
Tablo 1: Ölçeklerin Ortalama, Cronbach Alfa, Standart Sapma ve Değişkenler Arası Korelasyon
Katsayıları (n=243)
İDİO
MÖ
ÖE

Α
0,773
0,860
0,919

Ort.
2,98
3,26
2,98

Standart S.
0,593
0,467
0,585

İDİO
0,310**
0,998**

MÖ

ÖE

0,305**

-

** = p<0,01 İDİO: İşyerinde Duygusal İyi Oluş, MÖ: Mesleki Özdeşleşme, ÖE: Örgütsel Erdemlilik
Tablo 1’de, araştırmanın değişkenlerine ait güvenirlik katsayıları, ortalamalar ve standart sapmalar yer
almaktadır. İDİO (0,773), MÖ (0,860) ve ÖE (0,919) değişkenlerine ait Cronbach Alpha katsayılarının,
referans alınan 0,70 değerinin üstünde ve yeterli olduğu tespit edilmiştir (Tavakol ve Dennick,2011).
Tablo1’deki bulgular incelendiğinde İDİO ile MÖ arasında %99 anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki (r = 0,310;
p<0,01) olduğu görülmektedir. Tablo1’deki diğer bir bulgu ise, İDİO ile ÖE arasında %99 anlamlılık
düzeyinde pozitif yönlü ilişki (r = 0,998; p<0,01) olduğunu göstermektedir. Tablodaki son bulgu ise, MÖ ile
ÖE arasında %99 anlamlılık düzeyinde pozitif ilişkinin (r = 0,305; p<0,01) olduğunu göstermektedir. Bu
bulgulara göre araştırmanın H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir.
3.4. Ölçüm Modelleri
Araştırmada son yıllarda yönetim organizasyon ve psikoloji çalışmalarında tercih edilen ölçüm hatalarından
biri olan ortak yöntem varyansı (OYV) tercih edilmiştir. Ortak yöntem varyansı, aynı yöntem içinde ölçülen
değişkenler arasındaki sistematik hata varyansı olarak tanımlanmaktadır (Çizel, Selçuk ve Atabay, 2020:7).
Tablo 2. Ölçüm Modeli ve Alternatif Modellere Ait Uyum İyiliği Değerleri
Modeller

3<(χ2/df)<5

RMSEA <.08

CFI >.90

SRMR <.08

Ölçüm modeli, 3 faktör
Model 1, 2 faktör
Model 2, 1 faktör

2,97
4,43
5,90

0,06
0,08
0,11

0,95
0,88
0,83

0,04
0.05
0,07
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Not: n=362; χ2/df=Ki-Kare Uyum Testi; RMSEA=Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü; CFI=
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi; SRMR=Standartlaştırılmış Ortalama Hataların Karekökü
İki faktörden oluşan model (Model 1) = İşyerinde duygusal iyi oluş ile örgütsel erdemlilik tek faktörde
birleştirildi. Tek faktörden oluşan model (Model 2) = Tüm ölçekler tek faktörde birleştirildi.
Tablo 2’deki değerler ölçüm modelinin (χ2/df = 2.97 RMSEA=0.06; CFI=0.95; SRMR=0.04) diğer modellere
(Model 1, Model 2, Model 3 ve Model 4) göre daha iyi uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Kullanılan uyum iyiliği değerleri kabul edilen aralıklardadır.
3.5. Hipotez Testi
Ölçüm modelinin doğrulanmasından sonra, araştırma hipotezleri (Hipotez 1, Hipotez 2, Hipotez 3 ve Hipotez
4) analiz edilmiştir. Araştırma hipotezlerine ait sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Aracılık Testine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları (n=243)
Değişkenler
İşyerinde Duygusal İyi Oluş
Değişkenler
Örgütsel Erdemlilik
İşyerinde Duygusal İyi Oluş
(Doğrudan Etki)
İşyerinde Duygusal İyi Oluş
(Toplam Etki)
Dolaylı Etki

Örgütsel Erdemlilik
SH
T
0,043
27,233
Mesleki Özdeşleşme
β
SH
T
0,789
0,043
11,402
0,425
0,047
8,969
β
0,985

0,712

0.038

P
0,000

EDGA
0,975

EYGA
0,996

P
0,000
0,000

EDGA
0,351
0,202

EYGA
0,530
0,410

13,368

0,000

0,716

0,956

Etki
0,287

SH
0,01

EDGA
0,318

EYGA
0,487

Not: EDGA: En düşük güven aralığı, EYGA: En yüksek güven arlığı
Araştırmanın H1 hipotezinde işyerinde duygusal iyi oluş ile mesleki özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif bir
ilişkinin varlığı sorgulanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda işyerinde duygusal iyi oluşun mesleki
özdeşleşme üzerinde anlamlı ve pozitif ilişkisi ortaya çıkmıştır (β =0,425; p<0,01). Elde edilen bu sonuçla H1
hipotezi desteklenmiştir. Araştırmanın ikinci hipotezi olan H2’de ise işyerinde duygusal iyi oluş ile örgütsel
erdemlilik arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin varlığı sorgulanmıştır. Bu bağlamda işyerinde duygusal iyi
oluşun örgütsel erdemliliği anlamlı ve pozitif etkilediği ortaya çıkmıştır (β =0,985; p<0,01). Elde edilen sonuç
H2 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Araştırmadaki H3 hipotezinde ise, örgütsel erdemlilik ile
mesleki özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif ilişkinin olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan analiz
neticesinde örgütsel erdemliliğin mesleki özdeşleşmeyi anlamlı ve pozitif yönde etki ettiği ortaya çıkmıştır (β
=0,789; p<0,01). Bu sonuç H3 hipotezi desteklenmiştir.
Araştırmada ankete katılanların işyerinde duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşmeye etkisinde örgütsel
erdemliliğin aracılık rolünün olup olmadığına yönelik hipotez testlerini analiz ederken Bootstrap yöntemini
esas alan regresyon analizi uygulanmıştır. Bootstrap yöntemi, Baron ve Kenny (1986) yönteminden ve Sobel
testinden daha güvenilirdir (Hayes, 2018). Tablo 3’teki değişkenlerin analizi için Hayes (2018) tarafından
geliştirilen Process makro uygulaması kullanılmıştır. Analizlerin uygulaması safhasında Model 4 seçilmiştir
ve Bootstrap tekniği ile 5000 yeniden örneklemi seçilmiştir. Bootstrap yöntemiyle uygulanan aracılık etki
analizinde, hipotezlerin desteklenebilmeleri için %95 güven aralığındaki GA (güven aralığı) değerlerinin sıfır
(0) olmaması gerekmektedir. Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde işyerinde duygusal iyi oluşun örgütsel
erdemlilik aracılığıyla mesleki özdeşleşme üzerinde dolaylı bir etkisinin olduğu görülmektedir (β = 0,287).
Dolaylı etkinin anlamlılığına ilişkin güven aralıkları incelendiğinde bu etkinin anlamlı olduğu söylenebilir
(%95 GA [0.318, 0.487]). Bu sonuçlara göre Hipotez 4 desteklenmiştir.
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Sonuç
Bu çalışmada duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgütsel erdemliliğin aracı rolünün
bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 243 kişiden anket
tekniğiyle veri toplanmıştır. Elde edilen verilere yapılan analizler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda, duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşme ve örgütsel erdemlilik üzerinde, örgütsel
erdemliliğin de mesleki özdeşleşme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu, ayrıca duygusal iyi oluşun
mesleki özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgütsel erdemliliğin aracılık rolünün bulunduğu tespit edilmiş ve
böylece tüm hipotezlerin doğruluğu kanıtlanmıştır.
Literatür incelemesinde, duygusal iyi oluşun mesleki özdeşleşme ve örgütsel erdemlilik üzerine etkisi ile
örgütsel erdemliliğin mesleki özdeşleşme üzerine etkisini araştıran daha önce yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Araştırmaların daha çok tam tersi durumu incelediği, yani mesleki özdeşleşmenin ve örgütsel
erdemliliğin (örn; Rego vd., 2011; Cameron & Caza, 2013; Ahmed vd., 2018) duygusal iyi oluşun ve
mutluluğun öncülü olarak ele alındığı tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın, literatüre alanında önemli
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Araştırma bulguları çerçevesinde pratik uygulamalara yönelik bazı önerilerde bulunulabilir. Bilindiği üzere,
2019 yılı sonunda başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi insanların günlük yaşantısını
olumsuz etkilediği ve içerisinde birçok belirsizlik barındırdığı için bireylerde kaygıyı artırmaktadır. Virüsün
çok hızlı bir şekilde yayılıyor olması da bireysel ilişkileri önemli ölçüde değiştirmiştir. Salgının biteceği
zamana yönelik belirsizlikler ve belirli dönemlerde getirilen kısıtlamalar bireylerin stres ve kaygı düzeylerini
önemli ölçüde artırmıştır (Çiçek & Almalı, 2020: 243). Ayrıca, bu dönemde özellikle sağlık sektörü ve sağlık
sektörü çalışanlarının önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Covid-19 nedeniyle görülen vaka artışları ve sektördeki
yoğunluk, sağlık çalışanlarının motivasyonu ve iyi oluşlarını ciddi bir şekilde etkilemiştir. Bu nedenle, sağlık
çalışanlarının iş yerinde moral, motivasyon ve mutluluğunun sağlanması önem arz etmektedir. Bu hususta
örgütlere büyük görevler düşmektedir. Örneğin, Covid-19 salgını sürecinde, çalışanların duygusal iyi oluşlarını
artırmaya yönelik eğitim ve seminer ve aktiviteler düzenlenmelidir. Ek olarak, Covid-19 döneminde bireylerin
hijyenle ilgili hassasiyetleri arttığından, işyerinde bu hastalığa karşı gerekli önlemler alınmalı ve gerekli hijyen
koşulları sağlanmalıdır. Ayrıca, gerektiğinde esnek ve evden çalışma uygulaması yapılabilmelidir. Diğer
taraftan, çalışanların aşırı iş yüküne maruz kalmaları ve iş-aile çatışması yaşamaları önlenmeli, bunu dikkate
alarak görev dağılımı yapılmalıdır. Ücret ve çalışma koşullarındaki iyileştirmelerin çalışanların duygusal iyi
oluşları üzerinde önemli role sahip olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, çalışanlara örgüt içinde değer verildiği
hissettirilmeli ve yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı oluşturulmalıdır. Son olarak işyerinde
mutlaka psikolog bulundurulmalı, çalışanların psikolojik sağlığı bu dönemde dikkatle incelenmelidir. Böylece,
duygusal olarak iyi ve mutlu olan çalışanlar, iş ve yaşam doyumlarına sahip olduklarından örgüt içinde daha
çok erdemlilik davranışında bulunabilecekler ve mesleki özdeşleşmeleri de artacaktır.
Öte yandan, araştırmanın sadece kamu sektörünü kapsaması, sadece Erzincan ilinde yapılmış olması, yalnızca
sağlık sektörü çalışanlarını içermesi ve çalışanların duygusal iyilik hali algılarına yönelik anlık soyut
değerlendirmelere dayanması araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle elde edilen bulgular,
Erzincan ile ve tek bir sektör çalışanları için geçerli olmaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, farklı
sektör çalışanlarının kapsama dahil edilmesi, nicel araştırma yönteminin yanı sıra nitel yöntem de kullanılarak
elde edilecek bulguların karşılaştırılması sonucunda daha kapsamlı incelemelerin yapılması mümkündür.
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ÖZET
Biyokütle enerjisi; bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat ve orman ürünleri ile hayvansal atıkların bir dizi işlem
sonrası enerjiye dönüştürülmesidir. Fosil kaynaklı enerjilerin ömrü değerlendirildiğinde, atıkların geri
dönüşümü için çevre dostu olan biyokütle kullanılarak enerji üretimi geleceğin vazgeçilmez enerji türü olabilir.
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında sosyal ve ekonomik etkileri birlikte barındıran tek yenilenebilir enerji
kaynağı olan biyokütle enerjisinin; tarım, sanayi, ulaştırma ve birçok alanı etkileme potansiyeli bulunmaktadır.
Diğer yenilenebilir enerji türlerinden farklı olarak depolanabilme ve istenilen zamanda enerjiye
dönüştürülebilme özelliğine sahiptir. Biyokütle enerjisinin önemli avantajları bulunmasına rağmen atıkların
toplanması depolanması ve işlenme süreçlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Biyokütle hammaddesi
farklı köy ve yerleşim birimlerinden taşıyıcılarla toplanarak ana merkeze getirilmelidir. Biyokütle kullanılarak
enerji üretimi atıkların değerlendirilmesi ve sürdürülür ekonomi açısında da önemli bir yere sahiptir. Biyokütle
kullanılarak enerji üretimin de en önemli problem toplama maliyetlerinin en küçüklenmesidir. Toplama
maliyetlerinin en küçüklemesi için optimum toplama rotaları belirlenmelidir. Enerji üretim ve maliyetlerini de
etkileyen araç rotalama işlemlerinin yenilenebilir enerjilerden biyokütle enerjisinin üretimine etkisi
kaçınılmazdır. Araç rotalama problemi deterministik şartlar altında doğrusal programlama ile çözülebilirken,
araç sayısının artması, yakıt ve kapasite kısıtının eklenmesi, tedarik noktalarının artması nedeni ile problem
NP-hard olur. Problemin NP-hard olması nedeni ile doğrusal programlama ile çözülemez. Bu çalışmada
taşıyıcıların kapasitesi, mesafeler, yol durumları, ana merkezin birimlere uzaklıkları ve depolama kapasitesi
enerji üretimini ve maliyetini dikkate alınarak biyokütle toplama için araç rotalama problemi modellenmiştir.
Önerilen model parçacık sürü optimizasyonu kullanılarak çözülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama, Optimizasyon, Biyokütle, Meta-sezgisel, Yenilenebilir Enerji
ABSTRACT
Biomass energy is the conversion of vegetable oil wastes, agricultural harvest and forest products and animal
wastes into energy after a series of processes. Considering the lifetime of fossil-based energies, energy
production via using environmentally friendly biomass for the recycling of wastes may be the indispensable
energy type of the future. Among the renewable energy sources, biomass energy, which is the only renewable
energy source that has social and economic effects together; It has the potential to affect agriculture, industry,
transportation and many other areas. Unlike other types of renewable energy, it has the ability to be stored and
converted into energy at any time. Although biomass energy has important advantages, the collection, storage
and processing processes of wastes should be analyzed well. Biomass raw material should be collected by
transporters from different villages and settlements and brought to the main center. Energy production using
biomass has an important place in terms of waste evaluation and sustainable economy. The most important
issue in energy production using biomass is the minimization of collection costs. Optimum collection routes
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should be determined to minimize collection costs. The effect of vehicle routing processes, which also affect
energy production and costs, on the production of biomass energy from renewable energies is inevitable. While
the vehicle routing problem can be solved by linear programming under deterministic conditions, the problem
becomes NP-hard due to the increase in the number of vehicles, the addition of fuel and capacity constraints,
and the increase in supply points. Since the problem is NP-hard, it cannot be solved by linear programming.
In this study, the vehicle routing problem for biomass collection is modeled considering the capacity of the
carriers, distances, road conditions, distances from the main center to the units, and energy production and cost
of the storage capacity. The proposed model is solved using particle swarm optimization.
Keywords: Vehicle Routing, Optimization, Biomass, Meta-heuristic, Renewable Energy
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RUS DIŞ POLİTİKASINDA ULUSLARARASI EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATIONS IN RUSSIAN
FOREIGN POLICY
Ege DEMİREL
Dr., Uluslararası İlişkiler Doktoru, ORCID NO: 0000-0001-9880-4741

ÖZET
II. Dünya Savaşı sonrasında kapitalist dünya-sistemde birçok uluslararası ekonomik iş birliği örgütünün ortaya
çıktığı gözlemlenmektedir. Uluslararası ekonomik iş birliği örgütleri özellikle Soğuk Savaş sonrasından
itibaren ise uluslararası ilişkilerin ve dünya ekonomisinin önemli bir parçası hâline gelmiştir. Bu nedenle
devletlerin uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerini hem ekonomi açısından hem de dış politika açısından
dikkate almaları gerekmektedir. Bu bağlamda Rusya’nın da uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerini
ekonomik ve dış politik hedefleri açısından önemli unsurlar olarak değerlendirdiği görülmektedir. Rusya’nın
hem bölgesel güç olarak bölgesinde ve yakın çevresinde etken olabilmesi hem de küresel düzeyde rekabet
gücünü artırabilmesi için bu örgütler oldukça önemlidir. Bu açıdan çalışmada söz konusu örgütlerin Rus dış
politikasındaki rolü irdelenecektir. Bu kapsamda Rusya’nın üyesi olduğu özellikle Avrasya Ekonomi Birliği
(AEB), BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) analiz
edilecektir. Bunun dışında Rus dış politikası açısından önem arz eden Bağımsız Devletler Topluluğu, Dünya
Ticaret Örgütü ve Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği örgütleri de değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı,
Rusya’nın söz konusu uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerini dış politika bağlamında nasıl
araçsallaştırdığını ve bu örgütlerin Rus dış politikasındaki rolünü tespit etmektir. Bu bağlamda çalışmanın ana
argümanı, Rusya’nın bu örgütlerden de yararlanarak Batılı merkez ülkelerin hegemonyasındaki kapitalist
dünya-ekonomide alternatif bir merkez olmaya çalıştığını tespit etmektir. Çalışmanın teorik çerçevesi ise
Dünya Sistemleri Analizi olarak belirlenmiştir. Yöntem olarak da diyalektik yöntem tercih edilmiştir. Bu
çalışmada Rus dış politikası Rusya’nın üyesi olduğu uluslararası ekonomik iş birliği örgütleri odağında
ekonomi politik perspektiften değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, dünya-sistem, AEB, BRICS, ŞİÖ
ABSTRACT
After World War II, it is observed that many international economic cooperation organizations emerged in the
capitalist world-system. International economic cooperation organizations have become an important part of
international relations and the world-economy, especially after the Cold War. For this reason, states should
consider international economic cooperation organizations both in terms of economy and foreign policy. In
this context, it is seen that Russia considers international economic cooperation organizations as significant
elements in terms of its economic and foreign policy goals. These organizations are very important for Russia
to be effective both in its region and its immediate surroundings as a regional power and to increase its
competitiveness at the global level. In this respect, the role of these organizations in Russian foreign policy
will be examined in this study. In this context, especially the Eurasian Economic Union (EAEU), BRICS
(Brazil, Russia, India, China, South Africa), and Shanghai Cooperation Organization (SCO), of which Russia
is a member, will be analyzed. Apart from this, the Commonwealth of Independent States, World Trade
Organization, and Asia-Pacific Economic Cooperation, which are important for Russian foreign policy, will
also be evaluated. The study aims to determine how Russia instrumentalized these international economic
cooperation organizations in the context of foreign policy and the role of these organizations in Russian foreign
policy. Within this framework, the main argument of the study is to determine that Russia is trying to be an
alternative center in the capitalist world-economy under the hegemony of the Western core countries by
making use of these organizations. The theoretical framework of the study is determined as World-Systems
Analysis. As a method, the dialectical method is preferred. In this study, Russian foreign policy will be
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evaluated from a political economy perspective with the focus of international economic cooperation
organizations of which Russia is a member.
Keywords: Russia, world-system, EAEU, BRICS, SCO
GİRİŞ
SSCB’nin dağılması sonrasında ortaya çıkan Rusya Federasyonu Boris Yeltsin döneminde siyasi ve ekonomik
modelini “Batı”yı örnek alarak değiştirmiştir. Bu nedenle “liberal demokrasi” ve “kapitalist” ekonomi modeli
benimsenmiştir. Bu doğrultuda Rusya’nın değişmesi ve dönüşmesi adına politikalar ve eylemler gündeme
gelmiştir. Bu noktada Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay Beşlisi/Şanghay İş birliği Örgütü ise
Rus dış politikasında devreye giren ilk önemli spesifik uluslararası bölgesel örgüt mekanizmaları olmuştur.
Ancak Rusya’nın hem ekonomik hem de siyasi olarak 1990’lı yıllarda yeterli derecede etken bir performans
gösteremediği görülmektedir. Bu bakımdan uluslararası ilişkiler ve bölgeselleşme bağlamında Rusya önemli
bir gelişme kaydedememiştir. Ancak siyasal ve ekonomik kriz hâlinin yavaş yavaş ortadan kalkması ve iç
sorunların da kontrol altına alınmasıyla Rusya tekrar bir büyük güç olduğu iddiasını ortaya koymaya
başlamıştır. Bu dönemde iktidara gelen Vladimir Putin ise Rusya’nın yükselişinde önemli bir figür olmuştur.
Putin döneminde Rusya’nın artık, siyasal ve ekonomik açıdan belirli bir olgunluğa eriştiği söylenebilir. Ancak
başlangıçta iddia edilen Batı tipi demokrasi ve ekonomi modelinin hayata geçirilemediği görülmektedir.
Rusya kendi tabiriyle “egemen demokrasi” ve “devlet kapitalizmi” temelinde farklı bir devlet yapısıyla dünyasisteme eklemlenmiştir. Bu dönem için Rusya’nın “süper güç” statüsünden adeta tipik bir “yarı çevre” ülke
statüsüne geçtiği tespit edilmektedir. Böylece Rusya oldukça önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Fakat Rusya’nın
Putin döneminde siyasi, ekonomik ve askerî bağlamda gücünün arttığı ve bu anlamda öne çıktığı
görülmektedir. Uluslararası örgütlerin dünya-ekonomideki öneminin farkına varan Rusya bu nedenle dış
politikasını gözden geçirmiştir.
Rusya bu kapsamda genel olarak uluslararası örgütlere özel olarak ise uluslararası ekonomik iş birliği
örgütlerine yönelik politika değişikliğine gitmiştir. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimî
üyeliğinin tekrar aktif olarak dış politika aracı olarak kullanılmaya başlaması önemli bir gösterge olmuştur.
Bunun dışında Rusya dünya-ekonomideki konumunu güçlendirmek ve merkez ile rekabet gücünü artırmak
adına bölgeselleşme ve ekonomik iş birliği konularına önem atfetmiştir. Bu açıdan Avrasya Ekonomik Birliği
önemli bir girişim olarak dikkat çekmektedir. Bunun dışında Rusya Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (AsiaPasific Economic Cooperation/APEC) üyesidir. Ayrıca 2012 itibariyle Dünya Ticaret Örgütü üyeliği kabul
edilen Rusya dünya-ekonomiye tam olarak entegre olmuştur. Rusya’nın G-8 (Kırım nedeniyle üyeliği askıya
alınmıştır) ve G-20 üyelikleri de aynı şekilde gözden kaçırılmaması gereken hususlardır. Son olarak Rusya’nın
BRICS organizasyonunda yer alması dış politikada uluslararası ekonomik iş birliğine atfedilen önemi ortaya
koyan bir başka göstergedir.
Aktarılan hususlar ışığında Rus dış politikasında uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinin rolü analiz
edilmektedir. Çalışmada Dünya Sistemleri Analizi teorik çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmanın
yöntemi de diyalektik yöntemdir. Çalışmanın amacı, Rusya’nın uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinden
de yararlanarak yarı çevre ve çevre için alternatif bir merkez olmaya çalıştığı argümanını test etmektir. Bu
doğrultuda öncelikle genel olarak teorik ve kavramsal çerçeve ele alınacaktır. Daha sonra özel olarak
uluslararası ekonomik iş birliği örgütleri Rus dış politikası açısından teorik olarak analiz edilecektir. Sonuç
bölümünde ise elde edilen bulgular ve ulaşılan çıkarımlar tartışılacaktır.
TEORİK ÇERÇEVE
Çalışmada teorik çerçeve olarak Dünya Sistemleri Analizi belirlenmiştir. Rus dış politikasına dair teorik
analizlere geçmeden önce ilk olarak, konu kapsamında yararlanılacak olan önemli teorik analizlere ve
tespitlere değinilmesi gerekmektedir. Konu bağlamında aktarılacak teorik analizler açısından bazı teorik
argümanların tartışılması ve aktarılması önem arz etmektedir.
Dünya Sistemleri Analizi siyasi tarihi, dünya-ekonomisini ve uluslararası ilişkileri bütüncül bir şekilde analiz
eden bir perspektife sahiptir. Bu yüzden olgular ve aktörler küresel düzeyde etkili olan dünya-sistem ve dünya-
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imparatorluk terimleri aracılığıyla değerlendirilmektedir. Teorinin öncü isimlerinden birisi olan Immanuel
Wallerstein bu çerçevede dünya-sistemi üçlü bir kategori ekseninde analiz etmektedir. Bu bakımdan dünyaekonomi merkez-çevre arasında meydana gelen eşitsiz ekonomik ilişkiler ağı içerisinde gerçekleşen bir olgu
olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada Wallerstein’ın diğer teorisyenlerden farklı olarak yarı çevre bölgeleri
de analizine dâhil ettiğini vurgulamak gerekir (Wallerstein, 1979; Wallerstein, 2004).
Dünya-sistemde merkez-çevre karşıtlığı temelinde gerçekleşen eşitsiz mübadele ilişkilerinin önemli bir sonucu
da artı değer akışının çevreden merkeze doğru olmasını sağlamasıdır. Bu yüzden merkez, daima avantajlı
konumda olmaktadır. Merkez, yüksek katma değerli ürünler üreten ve sanayileşmiş ülkelerden oluşmaktadır.
Buna karşın, çevre ise artı değeri yitiren ve ham madde odaklı üretim yapan bölgedir (Wallerstein, 2004; Amin,
2004). Yarı çevre, merkez ve çevre arasında bir pozisyonda yer almaktadır. Yarı çevrenin merkez ve çevre
arasında gerçekleşen artı değer akışı ve mübadele ilişkilerinde aracı bir rol üstlendiği söylenebilir. Yarı
çevrenin belirli ölçüde sanayileştiği; ancak merkez statüsüne erişecek güce sahip olmadığı görülmektedir
(Wallerstein, 2004; Wallerstein, 2011).
Kısaca aktarılan bu genel teorik çerçevenin ardından bu aşamada Rusya bağlamında bazı teorik argümanların
dile getirilmesi yerinde olacaktır. Bu kapsamda belirtmek gerekir ki Çin ve Rusya ekonomik, siyasi ve askerî
açıdan merkez içerisinde yer almamasına rağmen öne çıkan ülkelerdir. Rusya ve Çin için yarı çevre ve merkez
arasında bir pozisyona sahip olduklarını iddia etmek mümkündür. Zira bu ülkelerin yarı çevreden daha güçlü
ve merkeze yakın güç kapasitesine sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle Rusya ve Çin “yarı merkez”
olarak yeni bir kategoride değerlendirilmelidir (Demirel, 2019; Demirel, 2021).
Bu ülkelerin merkezle rekabet ederek alternatif bir merkez olma çabasında oldukları söylenebilir (Demirel,
2019; Demirel, 2021). Ancak bu çalışmada ise sadece Rusya özelinde değerlendirmeler yapılacaktır.
Çalışmada Rusya’nın alternatif bir merkez olabilmek için uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinden
yararlanmaya çalıştığı hipotezi test edilecektir. Bu kapsamda Avrasya Ekonomik Birliği, BRICS, Şanghay İş
Birliği Örgütü, Asya-Pasifik İş Birliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, G-8, G-20 ve Güney Doğu Asya
Ekonomik İş Birliği Örgütü (ASEAN) ile ilgili değerlendirmelere yer verilmektedir.
TARİHSEL PERSPEKTİFTEN RUS DIŞ POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Teorik bağlamda Rus dış politikasında uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinin durumunu ve rolünü
değerlendirebilmek için öncelikle Rus dış politikasında yaşanan değişimin ve dönüşümün analiz edilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda SSCB’nin dağılmasından itibaren günümüze dek Rus dış politikası açısından
değinilmesi gereken gelişmelere ve olgulara yer verilecektir. Bu gelişmeler ve olgular teorik tespitlere ve
uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerine yönelik çıkarımlara temel oluşturacaktır.
Bilindiği üzere, SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıkan Rusya Federasyonu’nun ilk başkanı Boris Yeltsin
olmuştur. Boris Yeltsin dönemi, pek çok araştırmacı ve bilim insanı tarafından gözlemlendiği üzere Rusya için
karmaşanın, düzensizliğin ve adeta bir çöküş sürecinin her alanda yaşandığı bir dönem özelliği göstermiştir.
Ancak bu dönemin dış politika açısından iki farklı evre temelinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan
dış işleri bakanları aracılığıyla Rus dış politikasında yaşanan değişimi ve dönüşümü aktarmak uygun olacaktır.
Dış işleri Bakanı Andrey Kozirev (1991-1996) döneminde dış politikada diğer alanlarda olduğu üzere Batı ile
yani ABD ve Avrupa ile uyumlu politikaların izlendiği gözlemlenmektedir. Rusya’nın kapitalist ekonomi
modeline geçişi ve Batı tipi liberal demokrasinin uygulanması adına çeşitli reformların yapılmaya çalışıldığı
gözlemlenmektedir. Dış politika da bu çerçevede şekillendirilmiştir. Fakat Kozirev’in yerine göreve gelen
Yevgeni Primakov (1996-1998) ve Igor Ivanov (1998-2004) dönemleri bazı önemli değişikliklerin henüz
Yeltsin döneminde dahi dış politika özelinde gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan artık, tamamen
Batı’ya entegre ve uzlaşmacı politikalar yerine ulusalcı politikalara dönüldüğünü vurgulamak gerekir. Bu
kapsamda Rusya’nın Doğu’ya yöneldiği görülmektedir. Çin ile kurulan ilişkiler, Hindistan ve Orta Doğu/Arap
coğrafyası tekrar önem atfedilen alanlar olmuştur (Богатуров, 2017: 442-443).
Buna karşın Vladimir Putin döneminden itibaren ise Rusya önemli bir başka değişime tanık olmuştur.
Rusya’nın siyasi ve ekonomik olarak toparlanmaya başladığı görülmektedir. Dolayısıyla Rus dış politikası da
köklü bir değişikliğe uğramıştır (Póti, 2008). Bu dönemde Ivanov’un yerine dış işleri bakanlığı günümüzde de

www.izdas.org

56

Uluslararası İKSAD İktisat Kongresi | 27 Şubat 2022

Kongre Kitabı

bu görevi sürdüren Sergey Lavrov’a geçmiştir. Batı ile iş birliği önemini korusa da Çin ile olan ilişkiler1 önceki
döneme göre daha fazla önem kazanmıştır. Böylece, Rusya’nın dış politikası artık, çok kutupluluk temelinde
şekillenmeye başlamıştır (Богатуров, 2017: 443-444).
Hem Putin’in başkanlık dönemlerini hem de bir dönem Putin’in yerine geçen Dmitri Medvedev’in dönemini
dış politika özelinde bazı genel unsurlar temelinde incelemek mümkündür. Bu nedenle Putin doktrini ve
Medvedev doktrini çerçevesinde şu hususları ifade etmekte fayda vardır. Putin doktrininde şu hususlar önem
arz etmektedir: Yeltsin dönemindeki askerî doktrinde değişikliğe gidilmesi ve böylece askerî ve güvenlik
alanında modernizasyonun gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bir diğer önemli husus Batı karşıtlığı
olarak ifade edilebilir. Burada ABD ve Batı Avrupa karşısında siyasi ve askerî açıdan dengenin sağlanması ve
egemenlik meselesi önemlidir. Bunun dışında, NATO ile diyaloğa ve iş birliğine devam edilse de NATO’nun
Rusya’nın çıkarlarına ters düşen politikalarının ve hamlelerinin engellenmesi hedeflenmektedir. Ancak Rusya,
Avrupa ve AB ile ilişkileri göz ardı etmemektedir. Bu nedenle NATO/AB ile kurumsal ilişkilerin ve Avrupa
ile ekonomik ilişkilerin önemini koruduğunu söylenebilir. Bu noktada egemen demokrasinin, ekonominin ve
askerî kapasitenin güçlendirilmesinin Putin doktrini açısından oldukça önemli unsurlar olduğu
vurgulanmalıdır. Rusya’nın enerji alanında süper güç olma hedefi ise bir diğer önemli unsurdur. Ayrıca BDT
bölgesiyle ilişkiler göz ardı edilmemektedir (Póti, 2008: 41-42). Medvedev doktrini açısından ise ulusal
güvenlik, egemenlik, toprak bütünlüğü, Rusya’nın dünyada önemli bir merkez olduğu argümanı, uluslararası
hukuka verilen önem, adil ve demokratik bir düzen, Rusça’ya ve Rus kültürüne atfedilen önem, Rusya’nın
komşularıyla yakın ilişkileri, hem yakın çevrede hem de diğer bölgelerde çatışmaların ortadan kaldırılması
gibi unsurlar üzerinde durulmaktadır (Kanet, 2010: 31).
Genel olarak Rusya’nın durumu değerlendirildiğinde en azından orta vade için Rusya’nın dünyanın en önemli
askerî güçlerinden biri olacağını söylemek mümkündür. Bu noktada Rusya’nın önemli bir nükleer güç olması
da vurgulanmalıdır. Ayrıca Rus savunma sanayisinin neredeyse ülkenin ihtiyacının tamamını karşılayabilecek
kapasitede olması bir başka önemli husustur. Öte yandan Rus dış politikası açısından göz ardı edilmemesi
gereken önemli bir nokta da ülkenin oldukça geniş bir coğrafyada etkinlik kurabilme kapasitesidir. Çünkü
Rusya’nın coğrafi konumu Avrupa-Atlantik, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Kutbu bölgelerinde etkili
olabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Rusya bazı önemli alanlarda öncü rol üstlenmektedir. Örneğin, nükleer
silahların yayılmasının önlenmesi, silahlanmanın kontrolü, siber güvenlik, uzay ve gıda güvenliği gibi
alanlarda Rusya önemli bir aktördür. Ek olarak Rusya’nın İran Nükleer Programı konusunda arabulucu görevi
de göz ardı edilmemelidir. Bu hususların dışında Rusya’nın tarihi ve kültürel açıdan dünyanın önde gelen
ülkelerinden birisi olduğunu ve Rusça’nın en çok konuşulan dillerden biri olduğunu da vurgulamak gerekir.
Son olarak Rusya’nın bazı sorunları olsa da ekonomik potansiyel ve kapasite açısından önemli bir güç olduğu
söylenebilir (Timofeev, 2017: 13).
Ancak Rusya’nın sözü edilen özellikleri dışında bazı alanlarda da eksiklikleri ve sorunları olduğunu göz ardı
etmemek gerekir. Çünkü bu durum Rus dış politikasını olumsuz etkilemektedir ve Rusya’nın gücünü
sınırlandırmaktadır. Bu çerçevede öncelikle, ekonomik açıdan Rusya’nın ciddi bir atılıma ihtiyaç duyduğu
aşikârdır. Örneğin, ihracatın çeşitlendirilmesi, teknolojik ürünlerdeki ithalat bağımlılığı sorununun çözülmesi
ve üretimde yüksek katma değerli ürünlerin ağırlıklı bir konum elde etmesi bu nedenle önem arz etmektedir.
Bunun dışında, ulaşım ve altyapı alanlarında Rusya’nın daha gelişmiş bir yapıya ihtiyaç duyduğu
görülmektedir. Öte yandan Rusya’nın kurumsal yönetim kapasitesindeki sorunlarının çözülmesi bir başka
önemli husus olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada yolsuzluk meselesi önemli bir sorunsaldır. Şüphesiz
Rusya’nın nüfus sorunu ülkenin gücünü olumsuz etkileyen bir diğer kritik husustur. Çünkü doğum oranının
düşüklüğü ve ölüm oranının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle nüfusun azaldığı gözlemlenmektedir.
Vergilerin yüksekliği nedeniyle sağlık ve eğitim gibi alanlarda kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşımı da
yeterli düzeyde değildir. Son olarak Batı ile Rusya arasındaki gerginlikler uzun vadede Rusya açısından önemli
bir dezavantaj oluşturmaktadır (Timofeev, 2017: 14-15). Ayrıca Arap Baharı sürecinde yaşanan gelişmeler
Rusya’yı olumsuz etkilemiştir. Bu kapsamda Suriye, IŞİD ve Libya meseleleri Rusya’nın karşılaştığı önemli

Bu noktada Rus-Çin ilişkilerinin sınırları olduğu göz ardı edilmemelidir. Çünkü iki ülkenin çıkarları her zaman uyumlu
olmamaktadır. Örneğin, ABD ile ikili ekonomik ilişkiler açısından Çin ve Rusya farklı düşünmektedir. Çin, ABD ile
ekonomik ilişkilere önem atfetmektedir. Rusya ise bu konuda güçlü bir tarafa ekonomik olarak bağımlı olma durumundan
kaçınmaktadır (Moiseev, Ogneva, Bolkhovitina, & Sidorov, 2020: 2893).
1
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sorunlar olmuştur. Bunlara ek olarak Kırım sorunu Rusya’nın karşılaştığı bir diğer ciddi uluslararası kriz
olmuştur (Протопопов, Козьменко, Шпаковская & Петрович-Белкин, 2018: 311).
Rusya’nın mevcut konumunu güçlendirebilmesi ve daha etken bir güç olabilmek için bazı hamleler yaptığı
görülmektedir. Bu kapsamda özellikle uluslararası örgütlerin ve bölgesel bütünleşme girişimlerinin önem arz
ettiğini söylemek mümkündür. Bu yüzden bazı önemli gelişmeleri aktarmak gerekmektedir. Örneğin,
Rusya’nın 1 Haziran 1992 tarihinde Uluslararası Para Fonu’na ve 16 Haziran 1992’de ise Dünya Bankası’na
üye olması bu açıdan önemli gelişmelerdir. Bu üyelikler özellikle 1990’lı yıllarda Rus ekonomisinin durumu
göz önüne alındığında oldukça önemli işlev görmüştür. Zira ödeme dengesi ve ekonominin liberalleşmesi
konularında Rusya bu kurumlara ihtiyaç duymuştur. Öte yandan Rusya Dünya Ticaret Örgütü’ne ise
müzakerelerin 1994 yılında başlamasına rağmen ancak 2012 yılında üye olabilmiştir. Bu durum Rus
şirketlerinin özellikle de tarım alanında gümrük tarifelerinin düşürülmesi konusundaki isteksizliğinden
kaynaklanmıştır. Bu önde gelen uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinin dışında bir diğer önemli gelişme
ise Rusya’nın 1998 yılında G-7 içerisine alınarak organizasyonun G-8 olarak kendisini yeniden
yapılandırmasıdır. Ancak Rusya’nın G-8 üyeliği Kırım meselesi nedeniyle dondurulmuştur (Oliker, Chivvis,
Crane, Tkacheva, & Boston, 2015: 9). Bunun dışında Rusya’nın G-20 üyesi olduğunu ve Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi daimî üyesi olduğunu da hatırlatmak gerekir.
Uluslararası örgütlere üyelikler dışında yukarıda belirtildiği üzere bir diğer önemli hamle, bölgesel
entegrasyon girişimidir. Ancak burada bölgesel entegrasyon projelerinin siyasallaşma sorunsalının olduğu göz
ardı edilmemelidir. Bu da bu tip projelerin etkinliğini azaltan bir faktördür. Rusya’nın sürdürülebilir ve güvenli
bir ekonomik yapıya kavuşması açısından ise bölgesel entegrasyonun önemi yadsınamaz. Bu nedenle
Rusya’nın hizmet ve mal piyasalarını bölge ekonomileriyle entegre etmesi gerekmektedir. Buna ek olarak
bölgesel iş bölümünün gerçekleştirilmesi entegrasyon açısından önemli bir husustur. Bölgeler arası
bağlantıların kesilmesi durumunun engellenmesi ve ayrılıkçılıkla mücadele de bölgesel entegrasyonun başarısı
açısından kritik unsurlardır (Dudin, Zasko, Chernyh, Sukhova, Sedova & Saidkarimovich, 2018: 630).
DÜNYA SİSTEMLERİ ANALİZİ AÇISINDAN ULUSLARARASI EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ
ÖRGÜTLERİNİN RUS DIŞ POLİTİKASINA YANSIMALARI
Dünya-sistem Samir Amin’in belirttiği üzere ABD’nin liderliğinde triad’ın (yani ABD-AB-Japonya ittifakı)
kontrolündeki bir yapı çerçevesinde şekillenmektedir. Bu yapıda çevrenin merkeze tabi konumda olduğu
anlaşılmaktadır (Amin, 2004). Ancak Immanuel Wallerstein’ın değindiği üzere dünya-sistemde yarı çevre
bölgelerin/ülkelerin varlığı da söz konusudur (Wallerstein, 1979; Wallerstein, 2004). Artı değer akışı, eşitsiz
mübadele ilişkiler ve ekonomik faaliyetler bu tip bir yapıda gerçekleşmektedir. Öte yandan Çin’in Deng
Xiaoping dönemiyle birlikte artık, kapitalizmle uzlaşmasından sonra ve SSCB sonrasında da Rusya’nın
kapitalizme geçişi ile birlikte dünya-sistemde önemli bir dönüşümün olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Çünkü Çin’in ve Vladimir Putin dönemindeki Rusya’nın siyasi, ekonomik ve askerî bağlamda ortaya
koydukları performansları sistemik bağlamda dünya-sistemin sorgulanmasına neden olmaktadır (Demirel,
2019; Demirel, 2021).
Bu hususların dışında vurgulamak gerekir ki merkez, Amin’in belirttiği üzere en önemli beş tekel alanında
önemli derecede kontrol sahibi bir pozisyondadır. Bu alanlar şunlardır: doğal kaynaklar, nükleer silahlar,
medya ve iletişim, finans ve sanayi (Amin, 2004). Bu bakımdan dünya-sistemde köklü bir değişimin ya da
dönüşümün gerçekleşmesi kolay olmayacaktır. Zira merkez bu alanlar sayesinde diğer bölgelerle/ülkelerle
rekabet konusunda önemli bir avantaj elde etmektedir. Ancak Çin ve Rusya gibi küresel düzeyde etken olmaya
çalışan ülkelerin varlığı ve Brezilya ve Hindistan gibi önemli bölgesel güçlerin statülerinden duydukları
memnuniyetsizlikler dünya-sistemde istikrarsızlıkların meydana gelmesine ve rekabetin kızışmasına neden
olmaktadır.
Bu gelişmeler göz önüne alındığında Rus dış politikasında uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinin rolünün
incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Merkezle rekabet hâlinde olan Rusya’nın alternatif bir merkez
olabilmesi için bazı araçlara ihtiyaç duyduğu görülmektedir (Demirel, 2019; Demirel, 2021). Bu çerçevede
uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinin oldukça önemli işlevleri olduğu söylenebilir. Rusya bu yüzden
Avrasya Ekonomik Birliği, BRICS ve Şanghay İş Birliği Örgütü gibi örgütlerden de yararlanarak daha fazla
artı değeri elde etmek ve çevre/yarı çevre ile daha sıkı ilişkiler geliştirmeye çalışmaktadır.
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Rus dış politikası açısından uluslararası ekonomik iş birliği örgütleri bağlamında ilk olarak incelenmesi
gereken örgüt ise Avrasya Ekonomik Birliği’dir (AEB). Zira Rusya’nın içerisinde yer aldığı örgütsel
mekanizmalardan en etken pozisyonda olduğu örgüt AEB’dir. AEB hakkında yapılacak tespitler Rusya’nın
uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerine yönelik stratejilerinin ve politikalarının anlaşılması açısından son
derece önemlidir.
10 Ekim 2000 tarihinde Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Gümrük Birliği ve Tek
Ekonomik Alanı teşvik etme amacına dayanarak Avrasya Ekonomi Topluluğu’nu kurmuştur (EAEU, 2022).
Kurucu antlaşmaya bakıldığında SSCB coğrafyasında oluşturulan diğer örgütsel yapılarla arasında önemli bir
farklılık olmadığı söylenebilir. Örneğin, 1. maddede egemenliğe yapılan vurgu bu argümanı desteklemektedir.
Ancak örgütün diğer SSCB coğrafyasında oluşturulan örgütlerden 2007 yılındaki Duşanbe Zirvesi’nde
uluslarüstü bir niteliğe sahip olan gümrük birliği kararı alınması sonrasında farklı bir statüye eriştiği
görülmektedir. 2008 yılındaki Moskova Zirvesi’nde ise Rusya, Belarus ve Kazakistan Avrasya Ekonomik
Topluluğu içerisinde uluslarüstü iş birliği mekanizması oluşturmuştur. Böylece ekonomi politikaları arasında
uyumun sağlanması, mal, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımını öngören bir ortak ekonomik alanın ortaya
çıkması hedefi ortaya koyulmuştur (Ergül, 2012: 473). Ancak uluslarüstü niteliğin Avrupa Birliği bağlamında
belirtilen uluslarüstü nitelendirmesinden farklı olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu noktada oluşturulan
Gümrük Birliği Komisyonu’nun İdari Komite ve Senyörler Komitesi şeklinde iki alt kategorik birimden
oluştuğu ifade edilmelidir. Senyörler Komitesi’nin ana karar verici mekanizma olduğu anlaşılmaktadır. Bu
komite devlet başkanları tarafından atanan ve her üyenin 1 temsilci ile temsil edildiği bir yapıya sahiptir.
Buradaki kararlar bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Komisyon’un ulusal parlamentolardan seçilen ve bu
görevlerini Komisyon için bırakan temsilcilerden oluşturulduğu dikkate alınırsa Avrupa Merkez Bankası’na
benzer bir yapısı olduğu söylenebilir. Ancak sonuç olarak örgütün devletler arası model temelinde bir kurumsal
yapılanma çerçevesinde organize olduğu söylenebilir. Resmî sitede de belirtildiği üzere örgütün temel
organları Devlet/Hükümet Başkanları Konseyi, Entegrasyon Komitesi, Ulusal Parlamentolar Arası Meclis,
Topluluk Mahkemesi, Topluluk Genel Sekreterliği ve Daimi Temsilciler Komisyonu birimlerinden meydana
gelen bir yapısı bulunmaktadır. Bunun dışında değinilmesi gereken önemli bir husus da örgütte sürekli
toplantıyı esas alan bir yürütme organının bulunmaması ve kararların ulusal meclisler tarafından ayrı ayrı
onaylanmasını öngören hükümetler arası modeli tercih etmesidir (Ergül, 2012: 474-475).
Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun ilerleyen süreçte Avrasya Ekonomik Birliği’ne evrilerek yeni bir aşamaya
girdiği görülmektedir. 29 Mayıs 2014 tarihinde Rusya, Belarus ve Kazakistan Avrasya Ekonomik Birliği’nin
kurulmasını amaçlayan antlaşmayı imzalamış ve 1 Ocak 2015 itibariyle ise antlaşma yürürlüğe girmiştir. Daha
sonra 9 Ekim 2014’te Ermenistan ve 23 Aralık 2014’te ise Kırgızistan AEB’ye üyelik için onay vermiştir. 2
Ocak 2015’te Ermenistan ve 8 Mayıs 2015’te ise Kırgızistan imzaların yürürlüğe girmesiyle resmen üye
olmuştur. AEB malların, sermayenin, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımını esas almaktadır. Ayrıca
ortak ulaşım, ortak tarım ve ortak enerji politikaları da AEB açısından önem arz etmektedir. Bunların dışında
tek ve ortak para birimi ve daha büyük bir entegrasyon hedefi söz konusudur. Son olarak uluslarüstü niteliğe
sahip olan yürütme organı olan Avrasya Komisyonu, yargı organı olan AEB Mahkemesi ve Avrasya Kalkınma
Bankası kurumsal düzeyde önemli birlik araçlarıdır. Avrasya Komisyonu Konseyi’nde ise ulusal hükümetlerin
temsili sağlanmaktadır (Sergunin, 2016: 104-105).
Aktarılan teknik bilgilerin ardından AEB’nin Rusya’ya nasıl fayda sağladığı sorusunu yanıtlamak gerekir.
Öncelikle, AEB’nin Rusya’nın ticareti ve ekonomisi açısından çok önemli bir katkısı olmadığı ve bazı
entegrasyon maliyetlerine neden olduğu görülmektedir. Ancak Rusya örgüt sayesinde elde edeceği jeopolitik
avantajı/katkıları dikkate almaktadır. Bu yüzden örgütün sadece ekonomi odaklı değerlendirilmediği
anlaşılmaktadır. Ayrıca Rusya, ABD hegemonyası ve Batı dünyası yerine bir post-Batı dönemi temelinde
siyasal ve ekonomik dönüşüm yaşanacağı kanaatindedir. 2010 yılında oluşturulan Avrasya Gümrük Birliği ve
2015’te oluşturulan AEB bu bakımdan Rusya’nın söz konusu düzende konumunu korumasına yardımcı olacak
bir katkı sunacaktır. AEB, Rusya’nın dışarıda bırakıldığı Batı destekli Trans-Pasifik Ortaklığı’na da bir
anlamda önemli bir yanıt olarak yorumlanabilir. Bu noktada AEB projesinin aslında AB’ye karşı Rusya’nın
kendisini koruma girişimi olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Örneğin, Ermenistan’ın AEB’ye üye oluşu
ve Ukrayna’nın da AEB’ye katılması için sonuçsuz kalan girişim bu bağlamda incelenebilir. Rusya’nın AEB
üyelerinin dış ortaklarla ilişkilerini etkileme çabası aynı kapsamda ele alınabilir. Kırım’ın ilhakından ve
Ukrayna’nın doğusunda yaşanan çatışmalardan sonra bu durum Rusya açısından daha önemli bir hâle gelmiştir
(Dragneva, 2018: 4-5). Rusya’nın Ermenistan’ın üyeliği ile AB’ye karşı küçük de olsa bir zafer elde ettiği
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söylenebilir. Ancak Ukrayna’nın AB’ye yönelmesi çok önemli bir kayıp olmuştur. Bununla birlikte, Rusya’nın
AB’nin hedefindeki potansiyel üyeleri kendi entegrasyon projesine katmak için çaba göstermeye devam
edeceğini belirtmek gerekir. Ayrıca Rusya AB’nin Avrupa Komşuluk Politikası ve Doğu Ortaklığı projelerini
kendisi açısından birer tehdit unsuru olarak değerlendirmiştir (Kansikas, 2015: 110-111).
AEB’deki doğrudan dış yatırımın sektörel durumu değerlendirildiğinde ise Rusya’nın geleneksel olarak önde
olduğu çeşitli sektörlerin varlığı göze çarpmaktadır. Rus sermaye yatırımlarına bakıldığında petrol ve gaz
endüstrisinin AEB ülkelerindeki toplam doğrudan dış yatırımın yaklaşık %47’sini oluşturduğu ve demir
dışındaki metalürjinin %18 oranında olduğu ve telekomünikasyonun ise %11’lik bir payı olduğu
anlaşılmaktadır. Aynı şekilde finans ve ulaşım sektörlerinin önemli bir payı olduğunu eklemek gerekir. Rus
yatırımcılar açısından üye ülkelerin oldukça uygun koşullar sunduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Bu
noktada AEB açısından önemli bir sorunun, tıpkı AB’de olduğu gibi borçların Gayri Safi Yurt İçi gelirlerine
oranı, enflasyon seviyesi ve bütçe açığı konusundaki hedeflere ulaşılamaması olmuştur. Bu kriterlerin
uygulanması için gerekli mekanizmanın oluşturulamaması bu nedenle önemli bir eksikliktir. Çünkü böyle bir
mekanizma sıkı maliye politikalarının uygulanabilmesini ve kamu harcamalarının kontrol edilebilmesini
sağlayarak yüksek orandaki borç artışını engelleyecektir. Söz konusu sorunların çözülmesi ticari maliyetlerin
azaltılması ve karşılıklı uzun vadeli yatırımlardaki sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılacaktır (Vinokurov,
2017: 63-65). AEB hızlı bir büyüme sürecinin ardından 2016 itibariyle bir duraklama yaşamaya başlamıştır.
Öte yandan, kurucu antlaşmanın uygulanması, kurumsal işlerliğin sağlanması ve ortak iş gücü piyasası önemli
kazanımlar olmuştur. AEB’nin sorunları olsa da önemli bir ortak pazar olduğu göz ardı edilmemelidir
(Vinokurov, 2017: 69).
AEB’den sonra üzerinde durulması gereken önemli bir diğer örgüt ise Şanghay İş Birliği Örgütü’dür (ŞİÖ).
ŞİÖ, Rusya’nın Orta Asya’da sürekli gerileyen rolünün Çin tarafından doldurulma çabası olarak
yorumlanabilecek bir organizasyon olarak ortaya çıkmıştır. Rusya’nın mevcut koşullar dikkate alındığında
ŞİÖ’nün kuruluş sürecinde katılımcı olmak zorunda kaldığı söylenebilir (Данилович, Довгань, Кембаев,
Лаумулин, Розанов, Турарбекова & Шевелёва, 2012: 32-33). Bu ortamda ŞİÖ önce sınır anlaşmazlıklarının
çözülmesi ve daha sonra bölgede iş birliğinin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren bir örgüte dönüşmüştür.
Örgüt 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın katılımıyla Şanghay Beşlisi olarak
ortaya çıkmıştır. 2001’de Özbekistan’a örgüte katılımı ile ise Şanghay İş Birliği Örgütü olarak adlandırılmıştır
(Yesevi, 2013: 251; Aris, 2013: 1-2).
ŞİÖ’nün ekonomik bağlamda durumu ele alındığında ise örgütün enerji alanı açısından önemli bir gücü
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca ŞİÖ ulaşım, kaynak potansiyeli ve geniş anlamda Avrasya güvenliği
açısından dikkate alınması gereken bir organizasyondur (Данилович vd., 2012: 70). Ancak ŞİÖ’nün enerji
konusunda üyeler arasında iş birliğinin sağlanması konusundaki potansiyeline rağmen güçlü bir figür olarak
ortaya çıkamadığı görülmektedir. Güçlü kurumsal mekanizmaların bu bakımdan oluşturulamaması önemli bir
eksikliktir (Данилович vd., 2012: 98).
Bu sorunlara rağmen ŞİÖ’nün 2000’lerin ortalarından itibaren ekonomik iş birliği konusunda daha fazla öne
çıkmak için çaba gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu bakımdan henüz 2003 yılında finans, ticaret, ulaşım
altyapısı, telekomünikasyon, tarım ve enerji alanlarını kapsayan oldukça geniş bir kapsamda 100’den fazla
projeyi içeren bir çok taraflı ticaret ve ekonomik iş birliği programının hazırlanması dikkat çekici bir gelişme
olmuştur. Daha sonra ŞİÖ Bankalar Arası Birliği ve ŞİÖ İş Konseyi’nin oluşturulması daha ileri adımların
atıldığını göstermektedir. Bu organlar üyelerin anlaştıkları projeleri teşvik etme, planlama ve gerçekleştirme
konularında yardımcı olmak üzere yapılandırılmıştır (Aris, 2013: 6).
Rusya açısından ŞİÖ sadece eski SSCB coğrafyasına yönelik entegrasyon girişimlerinin yeterli olmadığını
gösteren bir girişim olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda özellikle Çin ile kurulan ilişkiler sayesinde daha
çok taraflı ve geniş bir entegrasyon yapısının oluşturulması da önem arz etmektedir. Ancak Rusya açısından
ŞİÖ, Çin’den farklı olarak önemli bir aktör olduğu tek organizasyon değildir. Ayrıca ŞİÖ hem Çin hem de
Rusya açısından merkezi önem atfedilen bir organizasyon olarak yorumlanamaz. Buna ek olarak Rusya’nın
bölgede özellikle güçlü ikili ve çok taraflı başka ilişkiler kurulmasına yönelişi de örgütün vazgeçilmez bir
platform olarak görülmediğini göstermektedir. Ancak Çin ile ilişkiler bağlamında ve bölgesel düzeyde
sunduğu imkânlar açısından Rusya’nın örgütü göz ardı etmediğini vurgulamak gerekir (Aris, 2011: 61-62).
BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri olan Rusya ve Çin’in ŞİÖ içerisinde yer alması örgütün uluslararası
düzeydeki etkenliği ve imajı bakımından önemli bir imkân sunmaktadır. Özellikle siyasi meşruiyet sağlama
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potansiyeli bu açıdan değerlendirilebilir (bkz: 2005 Özbekistan-Andican olayları). Ayrıca egemenlik ve toprak
bütünlüğü temeline dayanan Westphalia sisteminin normlarının örgütün anlayışını yansıttığını ve uluslararası
ilişkilerdeki eşitsizlik ve müdahale pratiklerine de olumsuz yaklaşıldığını eklemek gerekir. Bu noktada
özellikle örgütün gözlemci üyelik ve diyalog ortaklığı statüleri ile bölgede geniş bir alana yayılan bir ortak
platform hâline dönüşme potansiyeli de dikkat çekicidir (Aris, 2011: 134-140). Ayrıca 2017 yılında Hindistan
ve Pakistan’ın katılımı ile örgütün siyasi, askerî, ekonomik ve coğrafi açıdan önemli bir organizasyon
potansiyeline eriştiği söylenebilir (SCO, 2022).
Öte yandan Putin’in ŞİÖ’nün bir güvenlik organizasyonundan kalkınma projesine dönüşme durumuna karşın
bir alternatif blok inşa etme amacında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda Çin’in 2013
yılında Baltık’tan Pasifik’e kadar uzanan bir İpek Yolu Kuşağı kurmayı önerdiği hatırlatılmalıdır. Yaklaşık 3
milyar insanı kapsaması planlanan projede Kazakistan’ın merkezde yer alması önemli bir husustur. Çünkü
AEB’nin kurucu üyelerinden Kazakistan’ın Rusya açısından oldukça önemli bir ortak olduğunu hatırlatmak
gerekir (Arakelyan, 2018: 36). Bu bakımdan Rusya’nın ŞİÖ dışında G-20 ve BRICS gibi güçlü
organizasyonlarda yer alması küresel düzeyde kurulacak etkenlik konusunda önemli avantajlar sunmaktadır
(Sergunin, 2016: 37).
Özellikle BRICS’in Rusya’nın siyasi ve ekonomik açıdan öne çıkışında sunduğu katkıyı özel olarak
irdelemekte fayda vardır. XXI. yüzyılın ilk on yılının siyasal ve ekonomik bağlamda bir dengesizliğin ortaya
çıktığı bir dönem olması önemli bir gelişme olarak dikkat çekmektedir. Uluslararası sistemde meydana gelen
sorunlar da söz konusu dengesizliğin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan BRICS’in söz konusu
dengesizliğe bir cevap olduğu iddia edilebilir. BRICS ülkeleri küresel ekonomideki konumları temelinde daha
rasyonel bir ekonomik düzenin ve evrensel refahın sağlanmasına katkı sunabileceklerini iddia etmiştir. Bu
nedenle ekonomik kalkınma ve ticari ve ekonomik iş birliği temelinde küresel ekonominin yeniden
düzenlenmesi hedefi ortaya koyulmuştur (Dudin vd., 2018: 625-626). BRICS’in Rusya’ya sağladığı katkı ise
şu şekilde ifade edilebilir: Organizasyon Rusya’nın güç artışına ve Rusya’nın önemli bir aktör olarak
uluslararası alanda öne çıkmasına katkı sunmaktadır. Böylece Rusya’nın güç dengesini sağlamak açısından
önemli bir araç elde ettiği söylenebilir. Rusya, ŞİÖ, G-20 ve BRICS gibi organizasyonlar içerisinde yer alarak
uluslararası ilişkilerde öne çıkma çabası içerisinde olan ülkelerle bağ kurabilmektedir. Bu kapsamda Rusya
Batı’nın tek kutuplu ve Batı merkezci faaliyetlerine karşı farklı bir alternatif olabileceğini göstermeye
çalışmaktadır. Böylece Rusya için küresel düzeyde güç dengesinde en avantajlı konumun sağlanması
hedeflenmektedir (Leichtova, 2014: 90-91).
Ancak bu noktada ŞİÖ ve BRICS bağlamında aktarılan hususlar dışında özel olarak G-20 konusunda bazı
açıklamalara ihtiyaç bulunmaktadır. Öncelikle Rusya’nın G-20 hakkında önemli bir beklentisi olduğu
söylenemez. Fakat yine de Rusya G-20’nin parçası olmaya sürdürmeyi ihmal etmemektedir. Bu nedenle G20’nin Rusya’nın parçası olduğu diğer örgütlere göre geri planda kaldığı söylenebilir. Rusya G-20’ye 2008
yılında başlayan küresel ekonomik krizin giderilmesinde oynadığı rol bağlamında önem atfetmektedir. Rusya
örgütün gelecekte de aynı işlevi oynayabileceği argümanını da ileri sürmektedir. G-20’nin etkinliği eleştirilse
de Rusya’nın kazançlı olduğu bir örgüt olarak değerlendirilmektedir. Özellikle çok taraflı ve küresel düzeyde
siyasal ve ekonomik bir platform sunması bu bakımdan destekleyici bir argüman olarak sunulmaktadır. Ayrıca
prestij ve statü bakımından G-20, Rusya açısından değerli bulunmaktadır. Buna ek olarak yıllık liderler
zirvesinde yer almak Rusya’nın Batı ile gerilimli olan ilişkilerinde ortak bir forum imkânı sunmaktadır
(Tsygankov, 2018: 368). Aynı şekilde G-20, Rusya’nın küresel ekonominin geleceğinde karar verici
pozisyonunda olduğu bir organizasyon içerisinde olmasını da temin etmektedir. Ancak Rusya aynı zamanda
G-20’nin birçok ortak etrafında meydana gelmesi nedeniyle güç piraminde en tepeye çıkma konusunda ise
kaygılanmaktadır. Rusya’nın ekonomik açıdan sahip olduğu sorunlar da örgütte öne çıkmasına engel
olmaktadır ve örgüt içerisinde bir bölünmüşlük de söz konusudur. G-20’nin statü bakımından Rusya’ya en
önemli katkısı ABD, AB, Japonya ve Çin gibi aktörlerle kendisini eşit bir konumda görmesini sağlamasıdır.
Bu nedenle aslında Rusya’nın tercihi, Büyük Güç Uyumu’nun XXI. yüzyıl versiyonunun ortaya çıkmasıdır
(Tsygankov, 2018: 374-375).
Sözü edilen örgütlerin dışında Rusya açısından değerlendirilmesi gereken bir diğer konu da Asya-Pasifik iş
birliği meselesidir. Rusya’nın henüz 1992 ve 1994 itibariyle önce Pasifik Ekonomik İş Birliği Konseyi
ardından Pasifik Havzası Ekonomik Konseyi’ne katılması hem bölgesel hem de küresel düzeyde gösterilecek
etkinlikler bağlamında önemli adımlar olmuştur. Buna karşın bu dönemde bölgesel düzeyde entegrasyon
konusunda ana aktör olarak nitelendirilen Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) üyeliği ise rahatlıkla elde
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edilebilecek bir pozisyon değildir. Rusya’nın üyeliği bakımından 1990’larda Asya-Pasifik ihracatında sadece
%0.4’lük bir pay sahibi olması önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu da APEC üyeliği şartlarında yer
alan Asya-Pasifik bölgesiyle önemli derece ekonomik bağların olması hususunun gerçekleşmediğini
göstermektedir. Rusya’nın üyeliğindeki bir başka önemli engel de Avustralya gibi bazı küçük/orta ölçekli
APEC ekonomilerinin başka bir büyük ülkenin organizasyona alınmasından sonra kendi pozisyonlarının bu
durumdan olumsuz etkileneceği ve hatta örgütün büyük güç rekabetine sahne olmasından duyulan endişedir.
Bu olumsuz unsurlara karşın Rusya 1997 yılında Peru ve Vietnam ile birlikte örgüte katılmıştır. Rusya’nın
daha sonraki süreçte 2003 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili olan nükleer sorun konusundaki
müzakerelerde yer alması bölgede ve küresel düzeyde yeniden önemli bir aktör olarak öne çıkmasına fayda
sağlamıştır. Ardından 2007 yılında Kuzeydoğu Asya Barış ve Güvenlik Mekanizması Grubu başkanlığının
elde edilmesi Rusya açısından bir diğer önemli kazanım olmuştur. Bu gelişme dışında bir başka kritik adım
ise 2005 yılında Kuala Lumpur’da Putin’in Doğu Asya Zirvesi’ne üyelik isteğini gündeme getirmesidir. 2011
itibariyle Rusya, ABD ile birlikte bu katılımı gerçekleştirmiştir. Böylece Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesinde
güçlü bir aktör olarak kendisini gösterdiği söylenebilir (Tsygankov, 2018: 388-389).
Rusya’nın elde ettiği bu kazanımların ardından özellikle Ukrayna meselesinden sonra bölgedeki etkinliğinin
azalmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda ile ilişkiler durumdan
olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca ABD liderliğinde ortaya çıkan Trans-Pasifik Ortaklığı ile ASEAN ve Çin
tarafından organize edilen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık gibi yeni aktörlerin ortaya çıkışı Rusya’nın
etkinliğinin azalmasında bir diğer faktör olmuştur. Zira Rusya ekonomik açıdan söz konusu organizasyonlara
üye olabilecek kapasitede değildir. Bu dönemde olumlu olarak değerlendirilebilecek istisnai gelişmelerden biri
ise 2015’te Vietnam ile AEB arasında kurulan ortaklık olmuştur. Bunun dışında Rusya’nın ASEAN merkezli
süreçler içerisinde yer aldığını da göz ardı etmemek gerekir. Bu açıdan siyasi ve güvenlik konuları ile ilgili
forumlarda yer almak önemli bir avantajdır. Bu şekilde Rusya’nın prestij, küresel güç göstergesi ve Asya’nın
önemi bir unsuru olmak gibi kazanımlar elde ettiğinden bahsedilebilir. Ancak Rusya açısından asıl odak
noktası Pasifik’ten ziyade Asya ve Avrasya’dır (Tsygankov, 2018: 389-390). Fakat bu bölgeler açısından
Rusya önemli bir aktör olarak kabul edilse de bölge ülkelerinin Batı ile ilişkileri ve Batı ile bölge üzerindeki
rekabet Rusya’nın konumunu zayıflatan bir faktör olarak göze çarpmaktadır (Rumer, 2007: 27).
Çalışmada elde edilen bulgular ve aktarılan olgular çerçevesinde uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinin
Rusya açısından iki önemli işlevi bulunduğu çıkarsamasına ulaşılmıştır: 1-Rusya ikili ilişkiler yerine diğer
devletleri ortak çıkarlar ve karşılık fayda odağında kontrol altına alma şansına sahip olabilmektedir. 2-Bu
örgütler aracılığıyla kurulan ilişkiler yarı çevre/çevre için güçlü ve alternatif bir merkez olabilme iddiasını
somut olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle Rusya ticari faaliyetlerini çeşitlendirmeye, mamul ürün odaklı
üretim modelini geliştirmeye ve finans alanındaki rekabette öne çıkmaya çalışmak için söz konusu örgütlerden
yararlanmaktadır. Eğer Rusya belirli ölçüde çevreye/yarı çevreye triad karşısında tıpkı Çin gibi alternatif bir
ekonomik çekim alanı oluşturabilirse farklı bir merkez olma şansına erişecektir.
Ancak Rusya’nın tek rakibinin merkez olmadığını vurgulamak gerekir. Rusya ve Çin arasında Batı
karşısındaki rekabet nedeniyle yakın ilişkiler olsa da aynı zamanda rekabet durumunun da olduğu göz ardı
edilmemelidir. Bu nedenle Rusya bakımından Çin’in önemli bir rakip olduğu çıkarımına ulaşılmaktadır.
Örneğin, Rusya’nın Çin’in de yer aldığı ŞİÖ’yü daha çok askerî ve siyasi açıdan değerlendirmesi bu bakımdan
ele alınabilir. Böylece ŞİÖ’nün siyasi ve askerî konularda sağladığı dolaylı katkıların ekonomik faydalarından
söz edilebilir. Rusya’nın ekonomik odağı ise AEB’dir. BRICS de tıpkı triada (AB-ABD-Japonya ittifakına)
benzer şekilde diğer ortakların etki alanından yararlanma çabası kapsamında değerlendirilebilir.
İstatistiki veriler incelendiğinde (Vinokurov, 2017) söz konusu ekonomik iş birliği örgütlerinin Rus
ekonomisine katkı sunduğu gözlemlenmektedir. Fakat henüz Rusya’nın hedeflediği gibi triad ve Çin karşısında
alternatif bir merkez düzeyine ulaşılamadığı gözlemlenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için Rus
ekonomisinde mamul madde üretiminin ve ihracatının ve yüksek katma değerli ürün paketinin ciddi şekilde
artması gerekmektedir. Böylece Rusya’nın daha fazla çevre ve yarı çevre ülkeye ulaşması mümkün olacaktır.
Ayrıca ASEAN üyeleriyle kurulacak ilişkiler ve ASEAN’ın da AEB ile entegre edilmesi gibi daha geniş
entegrasyonların sağlanması Rusya’nın merkez potansiyelini güçlendirecektir. Bunun dışında APEC ve DTÖ
aracılığıyla merkez ve yarı çevre ülkelerle kurulan ekonomik ilişkiler de Rusya’nın Avrasya dışında daha
küresel bir ekonomik görünüme sahip olmasını sağlamaktadır.
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Aktarılan gelişmeler ve olgular ışığında dünya-sistemin bir değişim ve dönüşümle karşı karşıya olduğu
söylenebilir. Hem merkezin statükoyu koruma çabaları, hem Rusya ve Çin’in statükoyu sarsan politikaları ve
eylemleri hem de sistem-karşıtı hareketlerin varlığı dikkate alındığında bu argümanın temelsiz olmadığı
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla dünya-sistemde önümüzdeki dönem için rekabetin şiddetinin artacağı ve daha
istikrarsız bir yapının söz konusu olacağını söylemek mümkündür.
SONUÇ
Çalışmada Dünya Sistemleri Analizi’nin teorik argümanları temelinde Rus dış politikasında uluslararası
ekonomik iş birliği örgütlerinin rolü incelenmiştir. Teorik argümanlar çerçevesinde Rus dış politikasında
uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinin Rusya’nın dünya-sistemdeki konumu bakımından oldukça önemli
bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Rusya’nın uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinden de
yararlanarak Batılı merkez ülkelerin hegemonyasındaki kapitalist dünya-ekonomide alternatif bir merkez
olmaya çalıştığı anlaşılmaktadır.
Siyasi ve askeri bakımdan bir değerlendirme yapıldığında Rusya’nın merkez olma iddiasının mümkün
olabileceği söylenebilir. Ancak istatiski veriler ışığında henüz Rusya’nın ekonomik bakımdan bu hedefine
ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Bu noktada Rusya’nın uluslararası ekonomik iş birliği örgütlerinden henüz tam
anlamıyla yararlanamadığı anlaşılmaktadır. AEB bu kapsamdaki en ciddi adım olsa da henüz Rusya’nın hedefi
açısından yeterli düzeyde değildir. Dolayısıyla Rusya’nın AEB dışında hem bölgesel hem de küresel düzeyde
daha etken mekanizmalara ihtiyaç duyduğu görülmektedir.
Rusya’nın merkez olma potansiyeli genel olarak değerlendirildiğinde şu tespitleri yapmak mümkündür:
Birincisi, Rusya askerî güç bakımından merkez ülkelerle rekabet edebilecek durumdadır. Bu konuda
Gürcistan, Kırım/Ukrayna ve Suriye meselelerinde Rusya’nın eylemleri ve politikaları somut bir gösterge
olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Rusya önemli bir nükleer güçtür. İkincisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi daimî üyeliği Rusya’nın hem siyasi hem de askerî alanda yararlandığı önemli bir araçtır. Rusya daimî
üyelik sayesinde hem kendi müdahalelerinde (örn; Ukrayna) hem de çevre/yarı çevre (örn, Suriye) ile
ilişkilerinde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Bu bakımdan Rusya’nın siyasi ve askerî bağlamda bir
merkez olma potansiyeli çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak Rusya’nın ekonomik bağlamda henüz
merkez kapasitesine ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda hem Rusya’nın AB gibi merkezde olduğu üzere
etken bir ekonomik entegrasyon projesine sahip olamaması hem de Rusya’nın sanayi ürünleri ve yüksek katma
değerli teknolojik ürün üretimi bakımından merkezin gerisinde kalması üzerinde durulabilir.
Öte yandan sistem karşıtı hareketlerin (Arrighi vd., 2015) durumu da dünya-sistem açısından göz ardı
edilmemelidir. Zira eğer sistem karşıtı hareketler karşı-hegemonik bir blok oluşturabilirse dünya-sistemde
daha eşitlikçi ve adil bir düzen kurulabileceği iddia edilebilir. Bu durumda hem merkez ülkelerin hem de Rusya
ve Çin gibi merkez olma iddiasındaki ülkelerin pozisyonu önemli ölçüde etkilenecektir. Bu bakımdan
Rusya’nın statüsü değerlendirilirken hem merkezin hem de sistem karşıtı hareketlerin bütüncül bir çerçevede
ele alınması gerekmektedir. Sonuç olarak, Rusya’nın başat rol oynadığı AEB gibi mekanizmaların küresel
düzeyde AB gibi merkezin kontrolündeki entegrasyon projeleriyle rekabet edecek düzeyde olması Rusya
açısından son derece önemlidir. Ayrıca ASEAN’ın AEB ile entegre edilerek Çin’in bölgedeki etkisinin
azaltılması da Rusya’nın pozisyonunu güçlendirebilir. Bunun dışında Rusya’nın Afrika ve Latin Amerika
kıtasındaki ekonomik iş birliği örgütleri ile kuracağı ilişkiler ve bu ilişkilerden elde edeceği güç birikimi de
merkeze alternatif olma iddiasını güçlendirecektir. Ancak bu konuda özellikle Çin’in de dikkate alınması
gerekmektedir. Zira eğer Çin de Rusya gibi yarı çevre ve çevre için alternatif bir merkez olma iddiasına
sahiptir. Bu nedenle Rusya’nın ve Çin’in aralarındaki iş birliğine karşın çatışma ve rekabet durumları da
dikkate alınmalıdır. Kısacası dünya-sistemdeki rekabetin ve çatışmanın daha da şiddetleneceği
anlaşılmaktadır. Rusya’nın ise bu yapıda kazanım elde etmek ve statüsünü yükseltmek için elindeki siyasi,
ekonomik ve askerî araçlardan da yararlanarak rekabete devam edeceği öngörülmektedir.
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YARI ÇEVRE VE ÇEVREDE BÖLGESEL ENTEGRASYON ÜTOPYASI:
MERCOSUR/MERCOSUL ÖRNEĞİ
THE UTOPIA OF REGIONAL INTEGRATION IN THE SEMI-PERIPHERY AND PERIPHERY: THE
CASE OF MERCOSUR/MERCOSUL
Ege DEMİREL
Dr., Uluslararası İlişkiler Doktoru, ORCID NO: 0000-0001-9880-4741

ÖZET
Kapitalist dünya-ekonominin küreseselleşmesi, imparatorluklardan ulus devletlere geçiş sürecinin
tamamlanması ve dekolonizasyon sürecinin ardından devletler siyasi, ekonomik ya da hem siyasi hem de
ekonomik amaçlarla bölgesel entegrasyon projelerine yönelmiştir. Bölgesel entegrasyon devletlerin ortak
çıkar/fayda ekseninde birbirleriyle devletler arası ya da devletler üstü bir organizasyon altında bir araya
gelmelerini sağlayan önemli bir unsur olarak dünya-ekonomide yerini almıştır. Soğuk Savaş sonrasında iki
kutuplu uluslararası sistemin ortadan kalkması ile bölgesel entegrasyon girişimleri de artmıştır. Bölgesel
entegrasyon projelerinin sadece devletlerin siyasal ve ekonomik etkinlikleri çerçevesinde ve bölgesel
dinamikler odağında değerlendirilmemesi gerekmektedir. Zira bölgesel entegrasyon sadece söz konusu
bölgeleri ilgilendiren bir mesele değildir. Bu nedenle bölgesel entegrasyon meselesi öncelikle dünya-sistem
odağında sistemik bağlamda ele alınmalıdır. Bu noktada bölgesel entegrasyonların merkez ülkelerin ya da yarı
çevre/çevre ülkelerin kontrolünde ortaya çıkabileceğini belirtmek gerekir. Böylece bölgesel entegrasyonların
dünya-sistemdeki etkinlikleri de farklı olmaktadır. Bu kapsamda özellikle incelenmesi gereken önemli bir
bölgesel entegrasyon projesi ise MERCOSUR/MERCOSUL’dur (Güney Ortak Pazarı). Bu çalışmada
MERCOSUR dünya-sistemdeki işlevleri ve oynadığı rol açısından değerlendirilecektir. Çalışmanın teorik
çerçevesi, Dünya Sistemleri Analizi’dir. Çalışmanın yöntemi ise diyalektik yöntemdir. Çalışmanın amacı,
MERCOSUR’un yarı çevre ve çevre ülkelerin girişimi sonucunda ortaya çıkan bir bölgesel entegrasyon olarak
diğer küresel aktörlerle/bölgesel entegrasyonlarla rekabet edip edemediğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın
ana iddiası, dünya-sistemde merkez ülkelerin ve Çin ve Rusya gibi güçlü aktörlerin olduğu bir yapıda
MERCOSUR gibi yarı çevre veya çevre ülkelerin ortaya çıkardığı bölgesel entegrasyon projelerinin
hedeflenen başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağı çıkarımıdır. Bu bağlamda MERCOSUR’un dünyasistem açısından siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki performansı değerlendirilecektir. Ayrıca merkezin dünyasistemdeki belirleyiciliği ile yarı-çevre ve çevre bölgeler/ülkeler arasındaki rekabet de dikkate alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: MERCOSUR/MERCOSUL, dünya-sistem, Yarı Çevre, Çevre, Merkez
ABSTRACT
After the globalization of the capitalist world-economy, the completion of the transition from empires to
nation-states, and the decolonization process, states have turned to regional integration projects for political,
economic, or both political and economic purposes. Regional integration has taken its place in the worldeconomy as a significant element that enables states to come together under inter-state or supra-state
organization on the axis of common interest/benefit. With the disappearance of the bipolar international system
after the Cold War, regional integration initiatives have also increased. Regional integration projects should
not be evaluated only within the framework of the political and economic activities of the states and in the
focus of regional dynamics. Because regional integration is not just an issue that concerns the regions in
question. For this reason, regional integration should be dealt with in a systemic context with a world-system
focus. At this point, it should be noted that regional integrations may occur under the control of core countries
or semi-periphery/periphery countries. Thus, the activities of regional integrations in the world-system are also
different. In this context, an important regional integration project that should be examined in particular is
MERCOSUR/MERCOSUL (Southern Common Market). In this study, MERCOSUR will be evaluated in
terms of its functions and role in the world-system. The theoretical framework of the study is World-Systems
Analysis. The method of the study is the dialectical method. The study aims to reveal whether MERCOSUR
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can compete with other global actors/regional integrations as a regional integration that emerged as a result of
the initiative of semi-peripheral and peripheral countries. The main claim of the study is that it will not be
possible to achieve the targeted success of regional integration projects created by semi-peripherial or
peripherial countries such as MERCOSUR in a structure with core countries and powerful actors such as China
and Russia in the world-system. Within this scope, MERCOSUR’s performance in political and economic
relations in terms of world-system will be evaluated. In addition, the decisiveness of the core in the worldsystem and the rivalry between semi-peripheral/peripheral regions/countries and each other will also be taken
into account.
Keywords: MERCOSUR/MERCOSUL, world-system, Semi-periphery, Periphery, Core
GİRİŞ
İmparatorlukların devletlere dönüşmesi, dekolonizasyon süreci ve dünya-ekonominin kapsamının genişlemesi
dünya-sistemde yeni unsurların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda bölgesel entegrasyonlar özel
olarak incelenmesi gereken unsurlardır. Dünya-sistemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hegemonyası
temelinde ortaya çıkan dünya-ekonomide uluslararası örgütlerin ve bölgesel entegrasyonların önemli işlevler
üstlendikleri görülmektedir. Bu entegrasyonları oluşturan devletlerin yapısı ve özellikleri ise entegrasyonların
işlevlerini ve başarı durumlarını etkilemektedir.
Bölgesel entegrasyon meselesi dünya-sistem bağlamında ele alınmalıdır. Çalışmada bu nedenle bölgesel
entegrasyonların başarı durumlarının ve rekabet güçlerinin üye ülkelerin statüsü dikkate alınarak
değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmektedir. Bu yüzden merkez ve yarı çevre/çevre ülkeler odağında
gerçekleşen bölgesel entegrasyonların aralarında önemli farklılıklar olduğu iddiasının tartışılması önem arz
etmektedir. Bu açıdan Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) gibi merkezin
kontrolündeki bölgesel entegrasyon projelerinin MERCOSUR gibi yarı çevre/çevre kontrolünde ortaya çıkan
bölgesel entegrasyonlarla karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Böylece teorik saptamaların
ampirik bağlamda somut olarak sorgulanması mümkün olacaktır. Çalışmada bu nedenle MERCOSUR analiz
edilirken AB ve NAFTA gibi merkez tarafından oluşturulan bölgesel entegrasyon girişimlerine konu
bağlamında değinilmektedir.
Bölgesel entegrasyon girişimleri ve projeleri genellikle Liberal Teori perspektifinden analiz edilmektedir. Bu
çalışmada ise bölgesel entegrasyon meselesinin Dünya Sistemleri Analizi açısından incelenmesi gerektiği
iddia edilmektedir. Çünkü ülkelerin dünya-ekonomideki ve dünya-sistemdeki durumları irdelenmeden sadece
örgüt-devlet ilişkisi bağlamında yapılacak analizler oldukça yanıltıcı sonuçlara neden olacaktır. Bu kapsamda
çalışmada yarı çevre/çevre odağında oluşturulan bölgesel entegrasyon projelerinin başarı durumlarının tespit
edilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle teorik ve kavramsal çerçeve içerisinde çalışmaya ışık tutacak argümanlar
ve tespitler aktarılacaktır. Ardından MERCOSUR’a dair bazı gerekli teknik bilgilere ve tarihi gelişmelere
değinilecektir. Daha sonra ise MERCOSUR teorik bağlamda tartışılacaktır.
TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışmada MERCOSUR örgütü Dünya Sistemleri Analizi’nin teorik argümanları ve tespitleri temelinde
değerlendirilecektir. Bu açıdan öncelikle konu kapsamında başvurulacak bazı önemli teorik değerlendirmelere
ve analizlere yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca kavramsal düzeyde genel olarak “entegrasyon” meselesi de
analiz edilecektir.
Öncelikle vurgulamak gerekir ki Dünya Sistemleri Analizi disiplinler arası ve sistemik bir perspektife sahiptir.
Bu nedenle tarih, siyaset ve ekonomi bütüncül perspektiften değerlendirilmektedir. Dünya-sistem ve dünyaimparatorluk kavramları ise sistemik düzeyde yapılacak analizlerin çerçevesini belirlemektedir. Roma
İmparatorluğu gibi aktörler söz konusu olduğunda dünya-imparatorluk uygun bir kavramsal araçtır. Ancak
uluslararası sistemin ve dünya-ekonominin mevcut durumu dünya-sistemi ortaya koymaktadır (Wallerstein,
1979; Wallerstein, 2004; Wallerstein, 2011).
Bu bakımdan dünya-sistem ölçeğinde bazı hususların vurgulanması gerekmektedir. Mevcut dünya-sistemin
kapitalist bir dünya-ekonomisine sahip olduğu görülmektedir. Bu çerçevede dünya-sistem temelde merkez ve
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çevre karşıtlığı temelinde bir ekonomik düzene göre şekillenmektedir (Amin, 2004; Amin, 2017). Ancak
Immanuel Wallerstein ise merkez, çevre ve yarı çevre1 devletler/bölgeler olduğunu ifade ederek dünyasistemde yarı çevre bölgeleri de analizine dâhil etmiştir. Merkez, artı değerin kendisinde toplandığı ve üretim
süreçlerini ve mübadele süreçlerini kontrol eden bir rol üstlenmektedir. Merkez, sanayileşmiş ve yüksek
düzeyde teknolojik ürün paketine sahip ülkelerden oluşmaktadır. Buna karşın çevre, merkeze bağımlı konumda
yer almaktadır. Çevre ham madde ihracatına dayalı az gelişmiş ülkelerden oluşan bir bölgedir. Yarı çevre ise
her iki bölge arasında bir konumda yer almaktadır. Yani yarı çevre ülkelerde belirli düzeyde sanayileşme
gözlemlense de bu ülkelerin dünya-ekonomiyi değiştirecek, dönüştürecek ya da kontrol edecek bir kapasiteye
sahip olamadıkları anlaşılmaktadır (Wallerstein, 1979; Wallerstein, 2004; Wallerstein, 2011).
Kapitalist dünya-ekonominin gelişmesi ve küreselleşmesi sonucunda daha fazla artı değer ve kâr elde etmek
amacıyla bölgesel entegrasyon projelerinin de gündeme geldiği görülmektedir. Hem merkez hem de yarı çevre
ve çevre dünya-ekonomideki konumlarını güçlendirmek adına bu tip projeleri gündeme getirmektedir.
Özellikle Soğuk Savaş sonrasından itibaren SSCB gibi bir alternatifin ortadan kalkması ve Çin’in de
kapitalizmle uzlaşması bölgesel entegrasyonun önemini artıran bir faktör olmuştur. Bölgesel entegrasyon, aynı
bölge içerisindeki devletlerin dünya-ekonomide paylarını artırabilmek, dış pazarlara daha kolay ulaşabilmek
ve kurumsal düzeyde destek alabilmek adına yöneldikleri siyasi ve ekonomik odaklı ittifak girişimleri olarak
öne çıkmaktadır.
Literatür açısından ifade edecek olursak, ekonomik entegrasyon iki grup ülke arasında ayrım yapılarak
malların ve üretim faktörlerinin hareketlerini yöneten kuralların serbestleşmesi uygulamasına veya politikasına
karşılık gelmektedir. Yani bir tarafta anlaşmaya taraf olan kesim bulunmaktadır. Diğer tarafta ise anlaşmaya
taraf olmayanlar yer almaktadır. Ancak bu ayrım ticaretin daha önceki duruma göre daha fazla ya da daha açık
olması konusunda net bir sonuç ortaya koymaz. Entegrasyonun anlaşmayı imzalamamış 3. tarafın çıktılarına
karşı daha fazla koruma sağladığı söylenebilir. Dolayısıyla bu tarafın daha fazla rekabetle karşılaşacağı
öngörülebilir. Entegrasyon birbirlerine karşı tercihli muamele öngören ve ülkelerin genellikle belirli bir coğrafi
bölge ve/veya kültürel bölge esasında uygulamaya koydukları bir proje olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda
bu tip anlaşmalar genel olarak bölgeci olarak nitelendirilmektedir (Vaillant, 2005: 52).
Bu çerçevede vurgulamak gerekir ki uluslararası ekonomide ticaret genellikle komşu ülkeler ya da bölgeler
arasında yapılmaktadır. Bu durum mesafenin yakın olması, ortak dil/kültür gibi unsurlar ve nispeten benzer
gelişme aşamalarının yaşanması gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Entegrasyonun önemli avantajlarından
birisi, ülkelerin birbirlerinin pazarlarına daha kolay erişim kabiliyeti edinmesi olarak söylenebilir. Buna ek
olarak ülkelerin ekonomik kalkınma konusunda ortak bir çerçeve ve iş birliği sağlamaları da söz konusudur
(Vaillant, 2005: 53). Bu konuda AB ve NAFTA gibi merkez tarafından oluşturulan bölgesel entegrasyonlar
olduğu gibi MERCOSUR, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Batı Afrika Devletleri Ekonomik
Topluluğu (ECOWAS) gibi yarı çevre ve çevre ülkelerin girişimleri ile ortaya çıkan bölgesel entegrasyonlar
da söz konusudur. Bu çalışmada ise bölgesel entegrasyon meselesi Dünya Sistemleri Analizi açısından
MERCOSUR bağlamında analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı, yarı çevre/çevre ülkelerin girişimiyle
oluşturulan MERCOSUR’u hedef ve başarı bakımından Dünya Sistemleri Analizi’nin teorik argümanları
ışığında değerlendirmektir.
LATİN AMERİKA’DA BÖLGESEL ENTEGRASYON SÜRECİ
MERCOSUR’a dair teorik tespitleri ve analizleri aktarabilmek için Latin Amerika’daki bölgesel entegrasyon
sürecine dair önemli gelişmeleri incelemekte fayda vardır. Bu bakımdan ilk olarak kısaca bölgedeki ekonomik
tabloyu değerlendirmek yerinde olacaktır. Öncelikle, ifade etmek gerekir ki II. Dünya Savaşı sonrası tercih
edilen ithal ikameci sanayileşme yönteminin 1960’lar itibariyle beklentileri karşılayamaması, devrim
olasılıklarının ekonomik yavaşlama ve yozlaşmış elitist hükümetler tarafından baltalanması gibi durumlar
nedeniyle ithal ikameci sanayileşme yöntemi çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Bu dönemde bir tarafta
Küba Devrimi’nden esinlenen planlı ekonomi modeli ve otarşi gündeme gelirken; diğer taraftan ABD destekli
karşı-devrimci hareketlerin varlığı sonucunda otoriter yönetimlerle karşı karşıya gelinmiştir. Arjantin’de ve
Şili’de yabancı yatırımların öne çıkarıldığı örneklerle ya da Brezilya gibi dış borca dayalı devletçi kalkınma
Ayrıca bkz: Owen Worth, Phoebe Moore (Ed.), Globalization and the ‘New’ Semi-Peripheries, Palgrave Macmillan,
New York, 2009.
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modelleriyle karşılaşılmıştır. Meksika’da da 1970’lerde yüksek miktarda dış borca dayalı devlet güdümlü
kapitalist model tercih edilmiştir. Ardından 1980’li yıllar birçok hükümetin iflasla karşılaştığı ekonomik
krizlere sahne olmuştur. Bu gelişmeler sonrasında ise bölgede askerî yönetimlerden sivil yönetimlere geçişler
ve özelleştirmeler gözlemlenmiştir. Artık, neoliberalizm temelinde devletin rolünün sınırlandığı örnekler
ağırlık kazanmıştır. Bu dönemde ise NAFTA gibi dış ticarete açık olunmasını savunan piyasacı görüşler ileri
sürülmüştür (Topik, Marichal & Frank, 2006: 7-8).
Bu genel ekonomik tabloya değindikten sonra artık, özel olarak Latin Amerika’da bölgesel entegrasyon
sürecinde neler yaşandığına değinilebilir. Bu kapsamda ilk önemli girişimin Latin Amerika Serbest Ticaret
Birliği (Latin American Free Trade Association/LAFTA/Asociación Latinoamericana de
Integración/Associação Latino-Americana de Integração) olduğu görülmektedir. LAFTA Arjantin, Brezilya
Şili, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay tarafından 1960 yılında Montevideo Antlaşması ile kurularak
bölgede entegrasyon konusundaki ilk ciddi adım olmuştur. Örgüte daha sonra tüm Güney Amerika ülkelerinin
katıldığı görülmektedir. LAFTA üyeleri dış ticaret konusunda uyum sorununu ortadan kaldırmak ve ülkeler
içerisinde tarife indirimlerini sağlayarak bölge içi ticaretin artmasını sağlamayı amaçlamıştır. Böylece dünya
ticaretindeki yavaş büyümeden kaynaklanan sorunun çözülmesi, kıtadaki fiziksel altyapının geliştirilmesi ve
olası bir bölgesel entegrasyona zemin hazırlanması açısından LAFTA’nın önemli bir işlev üstleneceği
düşünülmüştür (Lewis, 2022: 233). Bu kapsamda değinilmesi gereken bir diğer organizasyon da Orta Amerika
Ortak Pazarı’dır (Central American Common Market/CACM/Mercado Común Centroamericano). Örgütün
üyeleri ise El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Belize, Dominik
Cumhuriyeti’dir (Solis & Barberena, 2014: 31). CACM da benzer amaçlarla kurulmuş bir entegrasyon
girişimidir. Bu iki önemli girişim dışında diğer entegrasyon odaklı örgütler ise şu şekildedir: Bolivya, Şili,
Kolombiya Ekvador, Peru ve Venezuela tarafından 1969 tarihli Cartagena Anlaşması ile And Milletler
Topluluğu kurulmuştur. Bu örgüt LAFTA’nın bir alt grubu ve bir yarı ortak pazar olarak değerlendirilebilir.
Bu ülkeler arasında daha yakın ve daha hızlı bir entegrasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Aynı yılda kurulan
River Plate Havzası Grubu (Río de la Plata Basin) ise akarsu ve karasal ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve
hidroelektrik üretimi konusuna odaklanmıştır. Bu organizasyonların 1970’ler boyunca pek aktif olmadıklarını
ve 1990’larda ise durgunluk yaşadıklarını söylemek mümkündür. Ancak MERCOSUR ile birlikte tekrar
canlılık kazandıkları gözlemlenmiştir (Lewis, 2022: 233-234).
MERCOSUR açısından söz konusu bölgesel entegrasyon girişimleri dışında özel olarak değinilmesi gereken
bir başka mesele de Brezilya-Arjantin ilişkileridir. Bu kapsamda 1980’li yıllarda iki ülkenin nükleer
silahlardan vazgeçerek barışçıl amaçlı nükleer enerjiye yönelmeleri hem ikili ilişkilere hem de dış ekonomik
ve siyasi destek arayışına olumlu katkı yapan bir gelişme olmuştur. Bu bakımdan 1985 tarihli Iguaçu
Deklarasyonu ve 1987 tarihli Viedma’da yapılan Ortak Nükleer Politika Deklarasyonu söz konusu amaca
yönelik önemli belgeler olarak kayıtlara geçmiştir (Gardini, 2010: 76-77).
Bu
noktada
şüphesiz
Washington Konsensüsü ile neoliberal politikaların uluslararası düzeyde etkin kılınması da dikkate alınması
gereken önemli bir gelişme olmuştur. Böylece malların, hizmetlerin ve sermayenin devletler içerisinde ve
devletler arasında daha serbest bir şekilde dolaşmasına yönelik politikalar ve uygulamalar gündeme gelmiştir.
Hem merkez hem de çevre ülkeler bu konuda sorunlarını gidermek adına bölgesel entegrasyon meselesine
odaklanmıştır. Dolayısıyla Arjantin ve Brezilya da bu bağlamda küresel gelişmelerden etkilenmiştir (Gardini,
2010: 84). Bu ortamda Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem ve Brezilya Devlet Başkanı Collor de Mayo
döneminde entegrasyona yönelik benzer bakış açılarının ortaya çıktığı gözlemlenmiştir (Gardini, 2010: 88).
Bu gelişmeler sonucunda süreç içerisinde olgunlaşan ve gelişen entegrasyon süreci MERCOSUR ile yeni bir
döneme girmiştir. 26 Mart 1991 tarihinde Asunción Antlaşması ile Brezilya, Arjantin Uruguay ve Paraguay
tarafından MERCOSUR resmen kurulmuştur. Bu noktada MERCOSUR’un Arjantin ve Brezilya arasında 1989
yılında imzalanan Entegrasyon, İş Birliği ve Kalkınma Antlaşması ve 1985 yılında imzalanan Iguazú
Deklarasyonu temelinde ortaya çıktığını vurgulamak gerekmektedir. Asunción Antlaşması 29 Aralık 1991
tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 17 Aralık 1994 tarihli antlaşmaya eklenen Ouro Preto
Protokolü ile değişiklik yapıldığını da eklemek gerekir. Söz konusu protokolün önemi ise protokolün
uyuşmazlık çözümü ve kurumsal meseleleri ele alması ve MERCOSUR’a ayrı bir uluslararası tüzel kişilik
kazandırmasıdır (Laird, 1997: 3). Asunción Antlaşması’na göre, 1 Ocak 1995’ten itibaren malların,
hizmetlerin, sermayenin ve işçilerin serbest dolaşıma sahip olmasıyla birlikte ortak pazar fikri uygulanmaya
başlanacaktır. Fakat tam olarak bu bağlamda hedeflere ulaşılamadığını belirtmekte fayda vardır. Bu antlaşma
örgütün amaçlarını, ilkelerini, araçlarını, teşkilat yapısını, fesih durumunu ve diğer önemli hususları
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içermektedir. Antlaşmada ticaretin serbestleştirilmesi programı, anlaşmazlıkların çözümüne dair hususlar ve
teknik ve siyasi çalışma gruplarının oluşturulması hususları da yer almaktadır (Laird, 1997: 4).
MERCOSUR açık bölgeselcilik (open regionalism) ilkesi temeline dayanmaktadır. Bu nedenle 1960’lı ve
1970’li yıllarda uygulanan korumacı politikaların ve içe dönük bölgesel entegrasyonun yerine neoliberal
ilkeler temelinde hareket edilmektedir. Bu bakımdan Menem liderliğindeki Arjantin’in ve Melo liderliğindeki
Brezilya’nın Washington Konsensüsü’ne uygun bir biçimde neoliberal uygulamalara yönelmesi bu bağlamda
somut bir gösterge olmuştur (Carranza, 2003: 68). Bu çerçevede MERCOSUR daha önce bölgede uygulanan
antlaşmalardan farklılık göstermiştir. Çünkü MERCOSUR’un bölge içi tarifeleri önemli oranda düşürmesi, dış
engellerin azaltılması ve yatırımların serbest bırakılması söz konusu farklılığı somut olarak ortaya
koymaktadır. Bu nedenle MERCOSUR içerisindeki ihracatın ilk 5 yıllık dönemde ortalama %30 artarak 21
milyar doları aşmış ve böylece 1990 yılı seviyesinin 5 katından fazla bir miktara ulaşılabilmiştir (Baisotti,
2022: 19).
DÜNYA SİSTEMLERİ ANALİZİ PERSPEKTİFİNDEN MERCOSUR
AB ya da ABD öncülüğünde kurulan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (North American Free Trade
Area/NAFTA) gibi merkezin kontrolünde gerçekleşen entegrasyon projelerinin olduğu bilinmektedir. Öte
yandan yarı çevre ve çevre bölgeler/ülkeler de bu tip entegrasyon girişimlerine başvurmaktadır. Bu kapsamda
Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) incelenmesi gereken önemli bir girişimdir.
Teorik tespitleri aktarmadan önce ekonomi-politik perspektiften örgüt açısından bazı önemli hususların
özellikle ifade edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda MERCOSUR’un tarihsel sürecine bakıldığında iç
politikanın örgüt açısından önemli bir unsur olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin, Güney Konisi
Anlaşması’nın 1995’teki otomobil sektöründeki kriz sırasında ve 1999 ile 2001 yıllarında Brezilya’da yaşanan
devalüasyonlardan sonra neredeyse dağılması tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir (Carranza, 2003: 72). Bu
noktada MERCOSUR’un sosyal adalet temelinde ekonomik kalkınmayı hızlandırma çabası içerisinde
olduğunu da hatırlatmak gerekir. Ayrıca MERCOSUR eski düşmanları (Arjantin ve Brezilya2) bir araya getiren
siyasi bir mekanizma ve neoliberalizm açısından önemli bir temel olarak değerlendirilebilir. Ancak aynı
zamanda MERCOSUR, ABD hegemonyası ve küreselleşme karşısında alternatif bir yapılanma olarak da
yorumlanabilir. MERCOSUR’un performansı açısından bir değerlendirme yapıldığındaysa bölge içi ticaretin
büyümesinde örgütün önemli bir katkısı olduğu anlaşılmaktadır; fakat diğer kalkınma alanlarına bakıldığında
örgütün çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir (Mecham, 2003: 384). Fakat yine de ABMERCOSUR arasında 1995 yılında Madrid’de imzalanan bölgeler arası iş birliği anlaşması (Klom, 2003: 353)
göz önüne alındığında küresel ölçekte örgütün önemli bir unsur olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda MERCOSUR’un AB, NAFTA ve ASEAN’dan sonra dünyanın en büyük ticaret bloğu olduğunu
hatırlatmak gerekir. Örgütün 250 milyondan fazla nüfusa sahip olması ve Güney Amerika’nın toplam
ekonomik faaliyetindeki dörtte üçlük payı bir başka kayda değer göstergedir. Ancak Brezilya ve Arjantin gibi
iki büyük ekonominin yanında Uruguay ve Paraguay gibi iki küçük ekonominin de örgüt içerisinde yar aldığı
göz ardı edilmemelidir. Bunlara ek olarak, Çin’in Latin Amerika’da gittikçe artan varlığını örgütü
değerlendirirken analizlere dâhil etmek gerekir. Ancak Brezilya’nın hâlâ bölge ülkeleri için oldukça önemli
bir paya sahip olduğu görülmektedir (Basnet & Pradhan, 2017: 109).
MERCOSUR’un ortak dış tarife ve makro ekonomik politikalarda uyumluluk temelinde Avrupa tipi bir ortak
pazar kurma amacında olduğu gözlemlenmektedir. Buna karşın NAFTA ise ortak dış tarifeyi içermeyen bir
serbest ticaret alanıdır. Bu nedenle serbest ticaret pazarı konusundaki müzakerelerin son aşamalarında ABD
ve Brezilya arasında yaşanan anlaşma sorunsalı sürpriz bir gelişme olmamıştır. Hem bölgeler arasındaki göreli
kazanç rekabetinin hem de ülkelerin iş grupları ile diğer iç siyasi unsurların bu bakımdan dikkate alınması
gerektiği söylenebilir (Carranza, 2003: 77). Ayrıca burada Brezilya ve Arjantin’in yaşadığı ekonomik krizlerin
MERCOSUR’a oldukça olumsuz etkileri olduğunu da vurgulamakta fayda vardır (Carranza, 2003: 86). İki
ülkenin yaşadığı başka sorunlar da MERCOSUR’un gelişmesini aksatmıştır. Örneğin, Brezilya’nın Arjantin’in
adeta bir ekstra NATO üyesi gibi olduğunu düşünmesi ve Arjantin’in de Brezilya’nın Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi daimî üyeliği isteğine karşı çıkması bu açıdan somut göstergelerdir (Carranza, 2003: 95).
2
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MERCOSUR’un güçlü bir alternatif entegrasyon projesi olmasını engelleyen önemli bir sorun da örgüt
içerisindeki asimetridir. Örneğin, Brezilya ve Arjantin’in toprak, nüfus, üretim ve ticaret bakımından %95’lik
bir orana sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Brezilya ve Arjantin arasında da bölge içinde ve dünyanın diğer
kesimleri karşısında ulusal üretimin rekabet gücü konusundaki asimetri de bir başka sorunsaldır. Buna ek
olarak Arjantin ve Brezilya açısından ülke içerisinde de bölgeler arasında asimetrik durumların varlığı
sorunların çözümünü zorlaştıran bir faktördür (Ferrer, 2007: 148).
Bölgesel ticaret anlaşmalarının uluslar arasında farklı değerlendirmeler önermesi eşitsizliğin ve ayrımcılığın
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun dışında blok üyelerinin çok taraflılık aracılığıyla ek ölçek
ekonomisi kazanamamaları durumu bu üyelerin çok taraflı anlaşmaları sürdürmesini teşvik konusunda
olumsuz etkilerde bulunması muhtemel bir sonuçtur. Ayrıca AB üyeleri olan Yunanistan ve İspanya örnekleri
ele alındığında entegrasyonun her derde deva olacak bir araç olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede bağımsız para politikalarının ve döviz kurunun belirlenmesinde dışa bağımlılığın ortaya çıkması ve
böylece ekonomik krizlerle mücadelede sınırlamalara maruz kalınması oldukça önemli bir dezavantajdır. Bir
başka entegrasyon sorunsalı Birleşik Krallık örneğinde gözlemlendiği üzere iç siyasi meseleler nedeniyle
entegrasyonun sürekliliğinin ve birliğinin zarar görme ihtimalidir (Basnet & Pradhan, 2017: 107). Bu hususlara
ek olarak MERCOSUR’un hizmetler ve devlet alımları konusundaki serbestleşme tutumuna AB’nin olumsuz
yaklaşımı örgütün başarı durumunu ve gelişmesini olumsuz etkileyen bir faktör olmuştur (Estrades, 2012: 2).
Güncel duruma bakıldığında ise koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu üzere MERCOSUR’da
da önemli kayıpların yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden küresel talepte yaşanan düşüşün ve uluslararası
fiyatlarda yaşanan çöküş durumunun örgütün ihracatına yansımaları nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde
dış satışlarda dramatik bir düşüş meydana gelmiştir. Bu bağlamda özellikle otomotiv sektörü gibi üyeler
arasında güçlü üretken tamamlayıcılığın olduğu imalat satışlarında düşüş önemli bir göstergedir. Keza virüsün
kontrol altına alınma problemi nedeniyle ithalatta da önemli kayıplar yaşanmıştır. Ancak daha sonra Çin ve
Asya ülkelerinde tekrar ekonomik faaliyetlerin hareketlenmesiyle birlikte bir toparlanma süreci yaşanmıştır.
2020 yılı son ayları ve 2021 yılı açısından dış alımlarda iyileşme ve emtia fiyatlarında artış durumu ile ihracat
performansında olumlu bir seyre yönelim ortaya çıkmıştır. Benzer bir yönelim ithalat açısından da geçerlidir
(CEPAL, 2021: 27).
MERCOSUR açısından önemli bir sorun olarak bu kapsamda ihracattaki düşük dinamizm sorunsalı gündeme
getirilebilir. İhracatın son dönem verileri değerlendirildiğinde düşük oranlarda büyüdüğü gözlemlenmektedir.
MERCOSUR’un dünyaya satışlarının temelde uluslararası ekonomik aktivitede iniş-çıkışlara karşı fazla esnek
olmayan birincil nitelikli ürünlerden oluştuğu bilinmektedir. Ayrıca son dönemde MERCOSUR içindeki
ticaretin önemli derecede üyelerin ekonomik faaliyetlerindeki zayıf performans yüzünden mutlak ve göreli
olarak düşme eğilimi dikkat çekici bir husustur. Sonuç olarak ekonomik oynaklık ve uzun vadeli büyüme
sorunsallarının bu çerçevede göz önüne alınması gerektiği aşikârdır (CEPAL, 2021: 29).
MERCOSUR üyelerinin aktarılan sorunlara ve eksikliklere karşın elde ettiği en önemli kazanım, büyük bir
pazara tercihli erişim hakkıdır. Fakat üyeler arasındaki asimetrik durum nedeniyle bu hususu irdelemekte fayda
vardır. Örneğin, Brezilya diğer üyelerle hem pazar açısından hem de nüfus açısından karşılaştırılamayacak
ölçüde mutlak üstünlüğe sahiptir. Uruguay’ın ise düşük nüfus yoğunluğu sorun oluşturmaktadır. Paraguay’ın
da kendi ekonomisinin neredeyse 124 katı büyüklüğündeki bir ekonomik alanda kalmış olması bir başka
dikkate alınması gereken husustur. Arjantin üyeler arasında ortalama bir pozisyona sahiptir. Arjantin,
kendisinden birkaç kat büyük bir ekonomik alana erişim elde etmektedir (Vaillant, 2005: 59).
MERCOSUR’un küresel rekabet konusundaki durumu değerlendirildiğinde ise örgütün kendine özgü
durumları dikkate alınmalıdır. Bu noktada AB ile karşılaştırmalı bir analiz yapılması uygun olacaktır.
MERCOSUR’un AB sürecinden farklı olarak öncelikle üye ülkelerin ithal ikameci kalkınma modeliyle
sanayileşmeye çalıştıkları görülmektedir. AB ise bölge içerisinde tarifeleri düşürerek bir entegrasyon süreci
geçirmeye başlamıştır. MERCOSUR’un tercihli serbestleşme ve düşük düzeyde ortak gümrük tarifesi yoluyla
bütünleşmeye başladığı görülmektedir. Liberallere göre MERCOSUR kendi yetersizlikleri ve ekonomik
sorunları nedeniyle başarısız olmaktadır. Ancak MERCOSUR’un sorunları asıl olarak bölgenin coğrafi,
yapısal ve demografik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca AB korumacılık düşüncesinin güçlü olduğu
bir dönemde yani neoliberalizm öncesinde bütünleşmeye başlamıştır (Mukhametdinov, 2019: 47-48). Buna ek
olarak, Brezilya’nın MERCOSUR içerisindeki asimetrik konumu da (Meissner, 2017: 151) küresel
rekabet/etkinlik açısından MERCOSUR’u olumsuz etkilemektedir. Çünkü Brezilya’da öncelik içe dönük
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kalkınmaya yöneliktir. Ayrıca Brezilya uluslarüstülük ve parasal birlik gibi konulara olumsuz yaklaşmaktadır
(Mukhametdinov, 2019: 95). Bunun dışında Arjantin’in MERCOSUR’un daha derin bir entegrasyon sürecine
yönelmesi ve Brezilya’nın daha fazla güçlenmesi sonrasında ciddi bir güç kaybına uğrayarak Brezilya ile
rekabet etme şansının kalmayabileceği korkusu bulunmaktadır. Arjantin’in endişe ve korkularının Paraguay
ve Uruguay tarafından daha da güçlü bir düzeyde karşılık bulduğunu da eklemek gerekir. Dolayısıyla bölgesel
hegemon tartışması bu bağlamda engelleyici bir unsur olmaktadır. Ayrıca AB kadar güçlü ekonomilerin yer
almadığı MERCOSUR tipi entegrasyonların çevre ülkeler/bölgeler tarafından çekici olmadığını ve prestij
açısından sorun yaşadığını söylemek gerekir (Mukhametdinov, 2019: 98). MERCOSUR’un küresel düzeyde
etkinlik gösterebilmesinde AB dışında önündeki önemli bir engel de ABD’dir. ABD’nin Latin Amerika’da
Serbest Ticaret Alanı oluşturma çabaları ve ikili ilişkiler aracılığıyla bölge ülkeleriyle kurduğu temaslar Latin
Amerika’daki entegrasyon sürecini olumsuz etkilemiştir (Mukhametdinov, 2019: 180-181).
Söz konusu olumsuz gelişmelere karşın Arjantin’de Néstor Kirchner ve Brezilya’da Luiz Inácio Lula da
Silva’nın başkanlık dönemlerinde MERCOSUR’a yönelik bağlılığın güçlü bir şekilde gösterilmesi ve Küba
ve Venezuela’yı da kapsayacak şekilde örgütün Latin Amerika bütünleşmesine yönelik değişen algısı küresel
düzeydeki etkinlik açısından önemli bir adım olmuştur (Mukhametdinov, 2019: 192-193). Ayrıca özellikle
Venezuela’nın da aktif tutumuyla 2005 yılında ABD’nin bölgeye yönelik Serbest Ticaret Alanı projesinin
çökmesi MERCOSUR açısından olumlu bir gelişme olmuştur (Mukhametdinov, 2019: 195). Ancak
Venezuela’nın son dönemde yaşadığı diplomatik ve siyasi kriz nedeniyle MERCOSUR’a üyelik durumunun
askıya alınması örgütün son dönemde yaşadığı önemli bir gerileme olarak yorumlanabilir. Ayrıca Arjantin ve
Brezilya’da değişen iktidar yapıları ve tarihsel bağlamda iki ülke arasındaki gerilimli ilişkiler, ABD’nin
bölgeye yönelik müdahaleleri (Bandeira, 2014), Bolivya’da yaşanan darbe süreci MERCOSUR’un genişleme
ve entegrasyonun derinleşmesi durumunu oldukça olumsuz etkilemiştir.
Bu noktada merkezin bölgesel entegrasyonlarının hedeflerine genel olarak ulaştıkları söylenebilir. Ancak yarı
çevre/çevre açısından bölgesel entegrasyonların tam olarak başarılı olması ise söz konusu olmamaktadır. Bu
durum bu çalışmada MERCOSUR örneği üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmada MERCOSUR gibi
yarı çevre ve çevre bölgelerde/ülkelerde gerçekleştirilen bölgesel entegrasyonların başarılı olmasını engelleyen
dört önemli husus olduğu çıkarsamasına ulaşılmıştır. Birincisi, merkezin bu entegrasyonları kontrol etme ya
da baskılama çabası olarak ifade edilebilir. İkincisi, Çin ve Rusya gibi yarı çevreden güçlü pozisyondaki
ülkelerin hem merkez hem de yarı çevre/çevre ile rekabet hâlinde olması durumudur. Üçüncüsü, yarı
çevre/çevre bölgeler kendi aralarında da rekabet etmektedir. Dördüncüsü, yarı çevre/çevre bölgelerdeki iktidar
yapılarının istikrarsız olması ve sol ya da sağ hükümetlerin iktidara geldiklerinde entegrasyonlara yönelik
değerlendirmelerinin farklı olmasıdır. Bu kapsamda bazı somut gelişmeleri hatırlatmak yerinde olacaktır.
Örneğin, ABD’nin Amerikalar Arası Serbest Ticaret Alanı (FTAA) girişimi ve AB’nin MERCOSUR başta
olmak üzere Latin Amerika’ya yönelik eşitsiz ve adil olmayan koşullarda ilişkiler kurma çabası merkezin yarı
çevrede/çevrede bölgesel entegrasyonun başarıya ulaşmasını engellemektedir. Öte yandan Rusya ve Çin
tarafından hem MERCOSUR üyeleriyle hem de Latin Amerika ile kurulan ticari ve ekonomik ilişkiler de
MERCOSUR’un güçlenmesine engel oluşturmaktadır. Bunun dışında Arjantin-Brezilya rekabeti, Hugo
Chávez döneminde Venezuela tarafından başlatılan Latin Amerika için Bolivarcı İttifak (Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América/ALBA) projesi ve AND ülkelerinin durumu da dikkate alınmalıdır. Son
olarak genellikle Latin Amerika ülkelerinde sağ ya da sol partiler aynı dönemde iktidar olamamaktadır. Bu
durum sağ partilerin iktidarda olduğu ülkelerle sol partilerin iktidarda olduğu ülkeler arasında bir
uyumsuzluğun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu da MERCOSUR gibi bölgesel entegrasyonları olumsuz
etkilemektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada yarı çevre ve çevrede bölgesel entegrasyon aracılığıyla merkezle rekabet etme gücünün elde
edilme potansiyeli ele alınmıştır. Hem ampirik verilerin hem de teorik analizlerin gösterdiği üzere yarı çevre
ve çevrenin bölgesel entegrasyon aracılığıyla statüsünü değiştirme şansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla
MERCOSUR örneği aracılığıyla ortaya koyulduğu üzere yarı çevre ve çevre kontrolündeki bölgesel
entegrasyonlar açısından merkezin kontrolündeki bölgesel entegrasyon projeleriyle rekabet edebilmesi bir
ütopya olarak değerlendirilebilir.
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MERCOSUR gibi bölgesel entegrasyonlar üyelerine belirli düzeyde ekonomik ve siyasi katkılar sunsa da
küresel düzeyde üyelerin konumları değişmemektedir. Yani çevre ve yarı çevre ülkeler/bölgeler bölgesel
entegrasyon süreciyle merkez statüsüne erişme şansına sahip olamamaktadır. Bu konuda somut göstergelere
değinmek yerinde olacaktır. Daha önce belirtildiği üzere merkezin baskıları, yarı çevre/çevre içerisindeki
rekabet, Rusya ve Çin gibi güçlü aktörlerin varlığı ve ülkeler arasındaki ideolojik farklılıkların bölgesel
entegrasyon girişimlerinin hedeflerine ulaşmalarında engel oldukları anlaşılmaktadır.
Dünya-sistemin mevcut durumu dikkate alındığında yarı çevre ve çevre ülkelerin bölgesel entegrasyon
konusunda başarılı olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle
merkezle eşit düzeyde ekonomik ilişkiler içerisine girilmesi oldukça önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek için
yarı çevre ve çevrenin Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi merkezin
kontrolündeki mekanizmalarla ilişkilerini kesmeleri gerekmektedir. Zira bu kurumlar mevcut merkez-çevre
karşıtlığını besleyen aktörlerdir. Özellikle eşitsiz rekabet ortamına neden olmaları ve yarı çevre ve çevreye
yapılan ekonomik müdahalelerde araç olmaları bu durumu ortaya koymaktadır. Ayrıca yarı çevre ve çevre
bölgelerdeki entegrasyon girişimlerinin birbirleriyle rekabet etmek yerine ittifak kurmaları dünya-sistemdeki
konumlarını değiştirebilme kapasitesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle MERCOSUR’un ALBA,
And Milletler Topluluğu, ASEAN ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu gibi girişimlerle eşit ve adil
bir rekabet temelinde daha kapsamlı entegrasyonları hedeflemesi gerekmektedir. Ancak böyle bir yapı ortaya
çıkarsa yarı çevre ve çevrenin bölgesel entegrasyon projeleri birer ütopya olmaktan çıkarak dünya-sistemin
değişmesinde ve dönüşmesinde başat rol oynayabilirler.
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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA İÇİN KARADENİZ
DOĞALGAZININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF BLACK SEA NATURAL GAS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT IN TURKEY
İlkay GÜLER
Öğr. Gör. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü,
Oran, Ankara. ORCID NO: 0000-0003-1289-6652

ÖZET
Küreselleşme ile beraber Türkiye’de 1980 yılında dış ticarette serbestleşme başlamıştır. 24 Ocak kararları
çerçevesinde ekonomide ihracata dayalı büyüme modeli hâkim olmuştur. İhracatta artış olduğunda ekonomik
büyümenin gerçekleşmesi için ihraç edilen ürünlerin yurtiçinde üretilen girdilerle yapılması gerekmektedir.
Keynes (1936)’in, ekonomiye kattığı toplam talep denklemine göre; Toplam talep (AD)= Tüketim harcamaları
(C)+Yatırım harcamaları (I)+Devlet harcamaları (G)+ (İhracat (X)-İthalat (M) şeklindedir. Formüle göre,
ihraç edilecek ürünler içerisinde ithal girdinin fazla olması toplam talebin arttırılmasın engellemektedir.
Çalışmada OECD tarafından en son yayımlanan Türkiye’nin ithal girdi-çıktı tablosu kullanılmaktadır
(OECD,2022). Gerçekleştirilen analiz ile; 45 sektör içerisinde en yüksek ithal bağımlılığına sahip olan
sektörün; %64,4 oranı ile kok ve rafine petrol ürünleri sektörü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısı ile ilgili
sektörde ithalata olan bağımlılığın azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Karadeniz’de 21 Ağustos
2020’de bulunduğu açıklanan doğalgaz rezervi can suyu niteliğindedir. İlk doğalgazın 2023 yılı itibari
kullanılması hedeflenmektedir.
Ülkemiz doğalgaz ve petrolü büyük çapta ithal etmektedir. Bu çerçevede cari açığın en payını oluşturmaktadır.
Özellikle doğalgaz ithalatı petrole göre daha fazla gerçekleşmektedir. Avrupa komisyonu tarafından, doğalgaz
ve nükleer enerji santrallerine yapılan yatırımlar yeşil yatırım olarak belirtilmektedir. Bu bağlamda
Karadeniz’de bulunan doğalgaz arama faaliyetleri ile ülkemizde yeşil yatırım yapılarak yeşil ekonomiye
ulaşmak için büyük bir adım atılmıştır. Çevrenin korunması için kömür kullanımından emisyon oranı daha az
olan doğalgaz kullanımına geçiş, sondaj çalışmalarının devam etmesi nedeni ile zaman alacaktır. “Kok ve
rafine petrol ürünleri sektörünün” toplam geri bağlantı etkisi en yüksek olan sektörler kara ve su taşımacılığı
sektörleridir. Bu çerçevede Karadeniz doğalgazının kullanımına başlanması ile karbon ayak izinin azaltılması
yönünde çok büyük yol alınacaktır.
Sonuç olarak enerjide ithalata bağımlılığın azaltılması için, en düşük maliyetle Karadeniz doğalgazının
kullanılması toplam talebin artışını sağlayıp ekonomik büyümeyi arttıracaktır. Ayrıca sürdürülebilir ekonomik
kalkınmanın amaçlarından yedincisi olan erişilebilir ve temiz enerjiyi kullanarak çevreye en az zararı verme
imkânına Karadeniz doğalgazı kullanımı ile ulaşılması beklenmektedir. Kısacası kömür siyahı ekonomiden
yeşil ekonomiye geçiş sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Toplam Talep, Enerji Ekonomisi, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma
ABSTRACT
With globalization, foreign trade liberalization started in Turkey in 1980. Within the framework of the January
24 decisions, the export-oriented growth model dominated the economy. When there is an increase in exports,
the exported products must be made with domestically produced inputs to achieve economic growth.
According to the aggregate demand equation that Keynes (1936), added to the economy, Aggregate demand
(AD) = Consumer spending (C) + investor spending (I) + Government spending (G) + (Exports (X)-Imports
(M). According to the formula, the excess of imported inputs among the products to be exported prevents the
increase in aggregate demand. Turkey's import input-output table, which was last published by the OECD, is
used in the study (OECD,2022) . With the analysis carried out, it was concluded that the sector with the highest
import dependency among 45 sectors is the coke and refined petroleum products sector with a rate of 64.4%.
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Therefore, it is of great importance to reduce the dependency on imports in the relevant sector. For this purpose,
the natural gas reserve, which was announced on 21 August 2020 in the Black Sea, is a lifeline. It is aimed to
use the first natural gas by 2023.
Our country imports natural gas and oil on a large scale. In this context, this constitutes the largest share of the
current account deficit. In particular, natural gas imports are realized more than petroleum. Investments in
natural gas and nuclear power plants are defined as green investments by the European Commission. In this
regard, a big step has been taken to reach a green economy with the natural gas exploration activities in the
Black Sea, by making green investments in our country. The transition from the use of coal to the use of natural
gas with a lower emission rate for the protection of the environment will take time due to the continuation of
drilling works. The sectors with the highest total backlink effect of the coke and refined petroleum products
sector are the land and water transport sectors. In this context, with the start of the use of Black Sea natural
gas, a great way will be taken towards reducing the carbon footprint.
As a result, the use of Black Sea natural gas at the lowest cost to reduce the dependence on imports in energy
will increase the aggregate demand and increase the economic growth. In addition, it is expected that the
possibility of causing the least harm to the environment by using accessible and clean energy, which is the
seventh of the goals of sustainable economic development, will be achieved with the use of Black Sea natural
gas. In short, it is aimed to transition from a coal black economy to a green economy.
Key Words: Aggregate Demand, Energy Economics, Sustainable Economic Development
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ARAZİ KAPATMALARININ AFRİKA EKONOMİSİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF LAND GRABBING ON AFRICAN ECONOMY
Erdem Selman DEVELİ
Dr. Öğr. Üyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Gülşehir, NEVŞEHİR
ORCID NO: 0000-0003-2097-207X

ÖZET
Yabancı bir ülkenin veya çok uluslu şirketlerin farklı coğrafyalardaki tarım arazilerini satın alması veya uzun
vadeli kiralaması anlamına gelen arazi kapatmaları, özellikle 2007-2008 yıllarında gıda fiyatlarının artması
sonucunda ortaya çıkan Dünya Gıda Krizi’nin de etkisiyle hızlanmaya başlamıştır. Bu arazi kapatmaları genel
olarak Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Afrika’da yoğunlaşmaktadır. Afrika’nın arazi
kapatmalarında ön plana çıkan bölgelerden biri olmasının iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi, Afrika
ülkelerinin hem ucuz iş gücüne hem de dünyada ekilebilir olup henüz kullanılmayan arazilerin önemli bir
kısmına sahip olmalarıdır. İkincisi ise büyük bir çoğunluğu dünyanın en zayıf ekonomileri arasında yer alan
Afrika ülkelerinin içinde bulundukları ekonomik koşulların, kendi arazilerinin yabancı yatırımcılara
satılmasını veya kiralanmasını kolaylaştırmasıdır. Son yıllarda ise dünya ekonomisinin yeni bir gıda krizi ile
karşı karşıya kalabileceği ve bu nedenle gıda fiyatlarının tekrar artabileceği endişesi, Afrika’daki arazi
kapatmalarının hızlanmasına neden olmaktadır. Ancak, yeni sömürgecilik anlayışı ile bağlantılı olarak ortaya
çıkan bu arazi kapatmalarının, aslında Afrika ekonomisine sınırlı düzeyde katkı sağlayacağı tahmin
edilmektedir. Çünkü hem verimli arazilerin işlenmesi sonucunda elde edilen ürünlerin yabancı yatırımcılar
tarafından kendi ülkelerine götürülmesi veya farklı bir ülkeye satılması hem de yatırımcı ülkelerle Afrika
ülkeleri arasındaki ekonomik uçurum nedeniyle arazi kapatma anlaşmalarının çok düşük bir bedel karşılığında
imzalanması, Afrika ülkelerinin kısa ve uzun vadeli kazancını sınırlamaktadır. Böylece bu arazilerin satılması
veya kiralanması sonucunda Afrika ülkeleri ile yabancı yatırımcıların elde ettikleri kazançlar arasındaki fark,
yüzyıllar öncesinde olduğu gibi yine kıta dışı aktörlerin refahına katkı sağlamaktadır. Bu açıklamalar
doğrultusunda bu çalışmanın amacı, Afrika’nın birçok bölgesinde yoğun bir şekilde uygulanan arazi
kapatmalarının bölge ekonomisine olan etkisinin incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Gıda Krizi, Arazi Kapatmaları, Afrika Ekonomisi.
ABSTRACT
Land grabbing, which means the purchase or long-term lease of agricultural lands in different geographies by
a foreign country or multinational companies, has started to accelerate, especially with the effect of the World
Food Crisis, which emerged as a result of the increase in food prices in 2007-2008. These land grabbing are
generally concentrated in Latin America, Southeast Asia, Eastern Europe and Africa. There are two important
reasons why Africa in one of the prominent regions in land grabbing. The first of these is that African countries
have both cheap labor and a significant portion of arable land in the world that is not yet used. The second is
that the economic conditions of African countries, most of which are among the weakest economies in the
world, facilitate the sale or lease of their lands to foreign investors. In recent years, the concern that the world
economy may face a new food crisis and therefore food prices may increase again, causes land grabbing in
Africa to accelerate. However, it is estimated that these land grabbing, which emerged in connection with the
neo-colonial understanding, will actually contribute to the African economy at a limited level. Because the
products obtained as a result of the processing of fertile lands are taken to their own countries by foreign
investors or sold to a different country, and the signing of land grabbing agreements for a very low price due
to the economic gap between investor countries and African countries limits the short and long-term earnings
of African countries. Thus, the difference between the earnings of African countries and foreign investors as a
result of selling or renting these lands contributes to the welfare of non-continental actors, as it was centuries
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ago. In accordance with these explanations, the aim of this study is to examine the effect of land grabbing,
which are applied intensively in many regions of Africa, to the regional economy.
Keywords: Food Crisis, Land Grabbing, Africa Economy.
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İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND MACROECONOMIC
VARIABLES: PANEL DATA ANALYSIS FOR G7 COUNTRIES
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Arş. Gör. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
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ÖZET
Doğrudan yabancı yatırımlar sürdürülebilir ekonominin gerçekleşmesinde önemli bir araç olarak kabul
edilmektedir. Son zamanlarda finans literatürü, hızla gerçekleşen küreselleşme sürecine olumlu etkide bulunan
doğrudan yabancı yatırımların etkilendiği makroekonomik değişkenler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu
çalışmada G7 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi
ampirik olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. 1971-2019 dönemi yıllık verilerinden oluşan çalışmada
değişkenler; doğrudan yabancı yatırımlar, enflasyon, toplam rezervler ve ekonomik büyümenin temel
göstergelerinden kabul edilen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) olarak belirlenmiştir. Panel veri analizi ile
gerçekleştirilen çalışmaya ait verilere World Bank resmi internet sitesinden ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre, G7 ülkelerinde uzun dönemde; enflasyon ve toplam rezervler ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında
negatif ve anlamlı; gayrisafi yurtiçi hasıla ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında ise pozitif ve anlamlı bir
ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışma ile ulaşılan bulguların G7 ülkelerindeki finansal aktörlerin kararlarına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Enflasyon, Rezerv, GSYH.
ABSTRACT
Foreign direct investments are accepted as an important tool in the realization of a sustainable economy.
Recently, the finance literature has focused on the macroeconomic variables that are affected by foreign direct
investments, which have a positive effect on the rapidly occurring globalization process. In this study, it is
aimed to empirically reveal the relationship between foreign direct investments and macroeconomic variables
in G7 countries. In the study, which consists of annual data for the 1971-2019 period, foreign direct
investments, inflation, total reserves and GDP, which is accepted as one of the main indicators of economic
growth, were determined. The data of the study conducted with panel data analysis were obtained from the
official website of the World Bank. According to the results obtained, It has been determined that there are
negative and significant relationship between inflation, total reserves and foreign direct investments; a positive
and significant relationship between gross domestic product and foreign direct investments, in the long run on
G7 countries. It is thought that the findings of the study will contribute to the decisions of financial actors in
the G7 countries.
Keywords: Foreign Direct Investments, Inflation, Reserve, GDP.
GİRİŞ
Doğrudan yabancı yatırımlar, kaynak ülkenin sakinlerinin, ev sahibi ülkedeki bir şirketin üretim, dağıtım ve
diğer faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla varlıkların mülkiyetini edinme sürecidir. Uluslararası Para
Fonu'nun Ödemeler Dengesi El Kitabı’nda ise, doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımcının ekonomisi dışında
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bir ekonomide faaliyet gösteren bir işletmede kalıcı bir pay elde etmek ve işletmenin yönetiminde etkin söz
sahibi olmak amacıyla yapılan yatırımlar olarak tanımlamaktadır (Moosa, 2002: 1).
Bir ülke kaynak veya tasarruf açığı yaşadığında, yabancı sermaye girişiyle doldurulması gereken bir döviz
açığıyla da karşı karşıya kalabilmektedir. Kamu harcamaları ve özel yatırımlar, kamu geliri ve özel tasarrufları
aştığında oluşacak iç dengesizlik ile ihracattan daha fazla bir ithalat oranı, ülkede döviz açığına ortam
oluşturacaktır. Bu durumda kredi kuruluşları ve ticari bankalardan alınan krediler veya özel yabancı yatırımlar
yoluyla döviz açığını azaltabilmek için uluslararası finansal aracılık yapmak gerekmektedir. Ülkelerin daha
önceki yabancı sermaye kaynakları azalıyor olsa dahi, doğrudan yabancı yatırımlar bu kapsamda önemli bir
potansiyele sahiptir (Obwona, 2001: 47).
Doğrudan yabancı yatırım yoluyla gerçekleştirilen iş bölümü, ekonomik dönüşüm, modernleşme ve
sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli ön koşullarındandır. Gelişmekte olan ülkeler tarafından
ticaretin yeniden yönlendirilmesi ve gelen doğrudan yabancı yatırımların hacmi söz konusu ülkelerin gelişmiş
ülke standartlarını karşılama yeteneklerine sahip olması için kabul edilebilecek en güvenilir göstergeler
arasındadır (Lauter, Rehman, 1999: 35). Doğrudan yabancı yatırımlar sadece kişi başına milli gelir düzeyini
değil, aynı zamanda büyüme oranını da etkileyebilmektedir. Bu durum doğrudan yabancı yatırımların ev sahibi
ülkede kişi başına düşen gelirin büyüme oranını potansiyel olarak neden artırabileceğini açıklayan çeşitli
hipotezlerle ortaya koyulmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere
ileri teknolojinin ana geçiş araçlarından biri olarak kabul edilebilmektedir. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte
olan ülkelere teknolojik yayılım doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla gerçekleşebilmektedir. Diğer taraftan
doğrudan yabancı yatırımların ev sahibi ülkeler üzerinde başka olumlu etkileri de olabilmektedir. Taşıma ve
iletişim ağını geliştirerek, ev sahibi ülkede üretilen hammaddelerin dağıtımını kolaylaştırabilmektedirler.
Doğrudan yabancı yatırımlar, yerli işletmelerin üretkenlik verimliliğini de olumlu yönde etkileyebilmekte ve
yerli insan sermayesinin kalitesini artırabilmektedir (Bengoa ve Sanchez-Robles, 2003: 531). Gelişmekte olan
ülkeler günümüzde ekonomilerindeki doğrudan yabancı yatırım potansiyeline daha fazla ilgi
göstermektedirler. Bunun nedeninin ise birçok gelişmekte olan ülkenin artık piyasa-fiyat sistemini, özel
sektörü genişletmeyi ve daha fazla yabancı yatırım çekerek dış borç sorununu hafifletmek istemeleri olduğu
ifade edilebilir (Obwona, 2001: 47).
1980’lerde sermaye hareketlerinin hız kazanması ile birlikte yerel ekonomilerin küreselleşmesi doğrudan
yabancı yatırımlarda artış eğilimine neden olmuştur. Sermaye sıkıntısı yaşayan ülkeler için doğrudan yabancı
yatırımlar ile çözüme ulaşmak en etkili yollardan biri haline gelmiştir. Ekonomik kalkınma süreçlerinde
gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı yatırımlar ile kaynak kullanımı, yatırım miktarı ve teknolojik
gelişmeleri arttırabilmektedirler. Doğrudan yabancı yatırımlar sermaye oluşumu, istihdam artışı ve
teknolojinin yayılması gibi nedenlerle ekonomik büyümeye destekte bulunmaktadırlar. Gerçekleşen ekonomik
büyüme ve sosyal gelişmeler doğrudan yabancı yatırımları olumlu şekilde etkilemektedir. Yabancı ülkelerde
yatırım kararı veren sermaye sahipleri belirleyici olan ekonomik göstergelerden yola çıkmaktadırlar.
Yatırımlar, beklenen karlılığın elde edilebilmesi için uygun ekonomik koşullara sahip ülkelere
yönlendirilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, G7 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ile makroekonomik göstergelerden
enflasyon, gayrisafi yurt içi hasıla ve toplam rezervler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin incelenmesidir.
Çalışmanın, incelenen değişkenleri bir arada ve G7 ülkeleri paneli için ele alan bir çalışma olması dolayısıyla
literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Çalışmada verilere ulaşım kolaylığı dikkate alınarak seçilmiş
olan değişkenlerin 1971-2019 dönemi yıllık verileriyle tahmin sonuçları elde edilmiştir. Doğrudan yabancı
yatırımlar ile ele alınan değişkenler arasında ilişki olup olmadığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın
sonraki bölümünde ilk olarak konu ile ilgili çalışmalardan bahsedilmiştir. Ardından çalışmada kullanılan
veriler, yöntem ve bulgulara yer verilmiştir. Son olarak ise konu ile ilgili değerlendirme yapılmış ve
uygulamadan ulaşılan bulgular açıklanmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
Bu bölümde doğrudan yabancı yatırımlar ile enflasyon, GSYH ve toplam rezervler arasındaki ilişkiyi inceleyen
literatürdeki yerli ve yabancı çalışmalar ayrı ayrı ele alınarak aşağıda özetlenmiştir.
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Bengoa ve Sanchez-Robles (2003) çalışmalarında 1970-1999 yılları için 18 Latin Amerika ülkesinde doğrudan
yabancı yatırım ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşimi panel veri analizini kullanarak incelemişlerdir. Ev
sahibi ülkedeki ekonomik özgürlüğün doğrudan yabancı yatırım girişlerinin pozitif bir belirleyicisi olduğu
görülmüştür. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımın ev sahibi ülkelerdeki ekonomik büyüme ile pozitif ilişkili
olduğu belirlenmiştir.
Hansen vd. (2003) çalışmalarında beş Asya ülkesinden oluşan örneklemde büyüme ve doğrudan yabancı
yatırımlar arasındaki nedenselliği incelemişlerdir. Büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru
nedenselliğin var olduğu ve doğrudan yabancı yatırım akışlarının Asya bölgesinde gerçekten güçlü bir şekilde
birbiriyle ilişkili olduğu görülmüştür.
Okuyan ve Erbaykal (2008) çalışmalarında doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki
nedensellik ilişkisini, dokuz gelişmekte olan ülke için incelemişlerdir. Nedensellik analizini sonuçlara göre
ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında ilişki görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde
doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümenin bir sonucu olduğu belirtilmiştir.
Özcan ve Arı (2010) çalışmalarında 27 OECD ülkesinde 1994–2006 döneminde doğrudan yabancı yatırımları
belirleyen faktörleri, dinamik panel veri analizi yöntemiyle, GMM tahmin tekniğini kullanarak
sorgulamışlardır. Sonuç olarak büyüme oranı ve enflasyonun doğrudan yabancı yatırımları pozitif olarak
etkilediği görülmüştür.
Arık vd. (2014) çalışmalarında yükselen ekonomilerden Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Meksika, Endonezya
ve Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörleri panel veri analizi ile incelemişlerdir.
Sonuçta, ev sahibi ülkelerin ekonomik istikrarının doğrudan yabancı yatırımları etkilediği görülmüştür.
Topallı (2016) çalışmasında, BRICS ülkelerinde ve Türkiye’de 1982-2013 dönemi dikkate alınarak doğrudan
sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Sonuçta ekonomik büyümeden
doğrudan yabancı yatırımlara doğru tek yönlü nedensellik olduğu görülmüştür.
Adalı ve Yüksel (2017) çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik
büyüme arasında ilişkinin olup olmadığı belirlemeyi amaçlamışlardır. 2016 yılında ekonomik büyümesi en
yüksek olan 30 gelişmekte olan ülkenin verilerini Dumitrescu Hurlin panel nedensellik analiziyle
incelemişlerdir. Sonuçta doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümenin nedeni olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca, ekonomik büyümenin de doğrudan yabancı yatırımların önemli bir nedeni olduğu görülmüştür.
Erdoğan (2017) çalışmasında Türkiye ve belirlenen dört Latin Amerika ülkesine yönelik doğrudan yabancı
yatırımlar üzerinde makroekonomik değişkenlerin etkisini incelemiştir. Çoklu regresyon analiziyle yapılan
çalışmada makroekonomik belirleyicilerden ikisi de enflasyon ve kişi başına gelirdir. Sonuçta Türkiye
açısından söz konusu iki değişkenin en önemli makroekonomik belirleyicilerden olduğu görülmüştür.
Nur ve Dilber (2017) gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancı yatırımları çeken belirleyicilerin neler
olduğunun açıklamayı amaçlamışlardır. 18 gelişmekte olan ülkeye ait doğrudan yabancı yatırım girişlerini
etkileyen 12 değişkeni panel veri yöntemiyle analiz etmişlerdir. Sonuç olarak, borç stoku ve gayri safi sabit
sermayenin doğrudan yabancı yatırım girişlerini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.
Öncü ve Çelik (2018) çalışmalarında doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyümen arasındaki ilişkiyi
BRICT ülkelerinin 1998-2016 dönemi için panel birim kök ve nedensellik testleri ile araştırmışlardır.
Ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu görülmüştür.
Ağır ve Rutbil (2019) çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. 20 gelişmekte olan ülke ekonomisinin
verilerini kullanıldığı çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi, eş bütünleşme ve nedensellik testleriyle tahmin etmişlerdir. Sonuç olarak, söz konusu ülkelerde
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye katkı sağlamadığı görülmüştür.
Külünk (2019) çalışmalarında altı Türk Devletinin (Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan,
Kazakistan, Kırgızistan) 2001-2017 dönemi için ekonomik büyümelerinde doğrudan yabancı yatırımın
etkilerini eş bütünleşme testleriyle incelemişlerdir. Doğrudan yabancı yatırımların bu ülkelerin büyümeleri
üzerinde etkili olduğu ve doğrudan yabancı yatırımlar ile GSYH değişkenlerinin birlikte hareket ettiği
görülmüştür.
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Acet vd. (2020) çalışmalarında doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında ilişkiyi belirlemeyi
amaçlamışlardır. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında çift nedensellik ilişkisi
bulunmuştur. Doğrudan yabancı yatırımların GSYH üzerindeki etkisinin pozitif olduğu görülmüştür.
Özen ve Kıdemli (2020) çalışmalarında Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlara etki eden ekonomik
göstergelerin, doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışmada kullanılan
değişkenlerden biri de uluslararası rezervlerdir. ARDL analizi sonuçlarına göre, uzun dönemde uluslararası
rezerv göstergeleri düştüğünde doğrudan yabancı yatırımların miktarının arttığı; kısa dönemde ise uluslararası
rezerv arttığında doğrudan yabancı yatırımların azaldığı görülmüştür.
Syzdykova (2020) çalışmalarında geçiş ülkelerindeki GSYH ile doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişkinin
varlığını belirlemeyi amaçlamışlardır. Panel eş bütünleşme testi sonuçlarına göre incelenen ülkelerde doğrudan
yabancı yatırım, gayrı safi sabit sermaye oluşumu ve ekonomik büyüme değişkenlerinin uzun dönemde beraber
hareket ettiği görülmüştür.
Bulut ve Balaylar (2021) çalışmalarında panel veri analizini kullanarak gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan
yabancı yatırım girişleri ile finansal istikrarsızlık göstergeleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Panel veri
analizi ile yapılan çalışmada doğrudan yatırımlar ile toplam rezervler/toplam dış borç değişkeni arasında
anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Şahin (2021) çalışmasında ele alınan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımların ve uluslararası ticaretin
ülkelerin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayıp sağlamadığını araştırmıştır. Analiz sonucunda doğrudan
yabancı yatırımların seçilen ülkeler için büyümenin önemli belirleyicisi olduğu görülmüştür. GSYH ve
doğrudan yabancı yatırımlar arasında çift yönlü bir ilişki bulunmuştur.
Matsumoto (2022) çalışmasında gelişmekte olan ülkeler tarafından yabancı rezerv birikiminin optimal hızının
belirleyicilerini incelemek için ekonomi modeli geliştirmiştir. Modelde, rezerv birikiminin reel doğrudan
yabancı yatırım girişlerini çektiği görülmüştür. Modele göre, rezerv birikiminin optimal hızının temel
belirleyicilerinden birinin doğrudan yabancı yatırım için giriş maliyeti olduğu belirlenmiştir.
METODOLOJİ
Çalışmanın temel amacı, G7 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ile enflasyon, gayrisafi yurt içi hasıla ve
toplam rezervler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla G7 ülkelerinin
(Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya, İngiltere ve ABD) 1971-2019 yıllarına ait doğrudan yabancı
yatırımları, enflasyon oranları, gayrisafi yurt içi hasılaları ve toplam rezervlerinden oluşan yıllık panel veri seti
oluşturulmuştur. Verilere ulaşılan veri kaynağı Dünya Bankası veri sağlama sistemidir.
Çalışmada oluşturulan temel ekonomik model aşağıda ifade edilmektedir. Bağımlı değişken olarak doğrudan
yabancı yatırımlar (DYY); bağımsız değişkenler ise doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde etkisi olduğu
düşünülen enflasyon oranı (ENFLASYON), gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve toplam rezervlerdir
(TREZERV). Çalışmada kullanılan seriler, doğal logaritmaları alınarak analize alınarak analize dahil
edilmiştir.
DYYit = α0 + α1 ENFLASYONit + α2 GSYHit + α3 TREZERVit + εit

(1)

Çalışmada, aynı seviyede durağan olmayan panel veri serileri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri
inceleyen Panel ARDL analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda; yatay kesit bağımlılığı testi, homojenlik testi,
birim kök testi ve Panel ARDL analizi ile gerçekleştirilecek olan eş bütünleşme testi çalışmanın ekonometrik
yöntemini oluşturmaktadır.
Çalışmada serilerin durağanlıklarının test edilmesi için kullanılacak olan birim kök testlerini belirlemek
amacıyla öncelikle homojenlik ve yatay kesit bağımlılığı testleri uygulanmıştır. Yatay kesit bağımlılığı
olmayan serilerin durağanlık analizinde birinci nesil; yatay kesit bağımlılığı olan serilerin durağanlık
analizinde ise ikinci nesil birim kök testleri kullanılmaktadır. Tablo 1’de, yatay kesit bağımlılığını test eden
Pesaran-CD ve homojenliği test eden Hsiao test sonuçları sunulmaktadır.
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Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Test Sonuçları
Değişkenler
LDYY
LENFLASYON
LGSYH
LTREZERV
Hipotezler
H1
H2
H3

Pesaran-CDTest İstatistikleri
13.63374
22.34737
31.28907
29.56542
Hsiao Test İstatistikleri
28.12596
6.343921
72.52304

p
0.000
0.000
0.000
0.000
p
3.99E-64
2.73E-13
1.66E-57

Pesaran (2004) CD test sonuçları incelendiğinde test istatistiklerinin olasılık değerleri 0.05’ten küçük
olduğundan dolayı seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir. Yatay kesit bağımlılığının
olması, analizde incelenen her bir ülkede ortaya çıkan bir değişimin diğer ülkeleri etkileyebildiğini
göstermektedir. Hsiao (2003) test sonuçlarına göre, elde edilen Fistatistik değerlerinin olasılık değerleri
(3.99*10-64, 2.73*10-13 ve 1.66*10-57) 0.05’ten küçük olduğundan dolayı H1, H2 ve H3 heterojenlik boş
hipotezleri reddedilerek alternatif hipotez olan heterojenlik kabul edilmiştir. Bu bulgu, model katsayılarının
heterojen olduğunu ifade etmektedir. Heterojenlik özelliği ve yatay kesit bağımlılığı olan serilerin
durağanlıklarının test edilmesinde Pesaran (2007) CADF birim kök testi ve CADF istatistiklerinin ortalaması
alınarak hesaplanan CIPS istatistik değerleri Tablo 2‘de sunulmaktadır.
Tablo 2. CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
LDYY
LENFLASYON
LGSYH
dLGSYH
LTREZERV
dLTREZERV
Kritik Değerler

CIPS İstatistik Değerleri
(Sabit ve Trend)
-4.24765
-4.42560
-2.16193
-4.86038
-2.20109
-3.49701
%1 -3.06
%5 -2.84
%10 -2.73

p
<0.01
<0.01
>=0.10
<0.01
>=0.10
<0.01

Tablo 2‘de yer alan bulgular incelendiğinde modeldeki LDYY ve LENFLASYON değişkenlerinin düzeyde
durağan oldukları (I(0)); LGSYH ve LTREZERV değişkenlerinin ise düzeyde birim kök içerdikleri birinci
farkları alındığında ise durağanlaştıkları (I(1)) belirlenmiştir. Değişkenlerin farklı seviyelerde
durağanlaşmasına bağlı olarak değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki Panel ARDL/PMG
tahmincisi ile araştırılmıştır. Panel ARDL/PMG testi sonuçları Tablo 3‘te sunulmaktadır.
Panel ARDL analizinde öncelikle model için optimal gecikme uzunluklarının belirlenmesi gerekmektedir.
Şekil 1, AIC (Akaike) bilgi kriterine göre en düşük değer alan ARDL(1,1,1,1) modelinin analiz için optimal
model olduğunu göstermektedir.
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Akaike Information Criteria
2.68
2.66
2.64
2.62
2.60
2.58
2.56

Model15

Model14

Model11

Model10

Model13

Model7

Model3

Model6

Model16

Model2

Model9

Model12

Model5

Model8

Model4

2.52

Model1

2.54

Model1: ARDL(1, 1, 1, 1)
Model4: ARDL(1, 4, 4, 4)
Model8: ARDL(2, 4, 4, 4)
Model5: ARDL(2, 1, 1, 1)
Model12: ARDL(3, 4, 4, 4)
Model9: ARDL(3, 1, 1, 1)
Model2: ARDL(1, 2, 2, 2)
Model16: ARDL(4, 4, 4, 4)
Model6: ARDL(2, 2, 2, 2)
Model3: ARDL(1, 3, 3, 3)
Model7: ARDL(2, 3, 3, 3)
Model13: ARDL(4, 1, 1, 1)
Model10: ARDL(3, 2, 2, 2)
Model11: ARDL(3, 3, 3, 3)
Model14: ARDL(4, 2, 2, 2)
Model15: ARDL(4, 3, 3, 3)

Şekil 1. AIC Bilgi Kriterine Göre Optimal Panel ARDL Modeli
Tablo 3’te sonucu yer almakta olan Hausman testi (1978), Panel ARDL analizi için MG ya da PMG
tahmincilerinden hangisinin kullanılması gerektiğini test etmek için uygulanmıştırs. Uygulanan Hausman
testinde chi-square istatistiğinin olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu için PMG tahmin sonuçlarının
yorumlanmasının uygun olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3. Panel ARDL(1,1,1,1) MG ve PMG Tahmin Sonuçları
Uzun Dönem
LENFLASYON
LGSYH
LTREZERV
Hata Düz.Katsayısı
Kısa Dönem
dLENFLASYON
dLGSYH
dLTREZERV
Sabit
Hausman Test
(MG-PMG)

MG(1,1,1,1)
Katsayı
-0.3773933**
0.9158972***
-0.8248943
-0.6441977*
Katsayı
0.2152233**
0.6167752
0.4707527
-3.255639
Chi-square
0.59

p
0.012
0.052
0.182
0.000
p
0.010
0.579
0.139
0.154
p
0.8992

PMG(1,1,1,1)
Katsayı
-0.354490*
1.070962*
-0.944195*
-0.529086*
Katsayı
0.202046**
-0.295934
0.396544
-3.328476*

p
0.002
0.000
0.000
0.000
p
0.030
0.745
0.173
0.000

* ,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
PMG tahmincisine göre elde edilen bulgular; G7 ülkeleri panelinde uzun dönemde; enflasyon ve toplam
rezervler ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında negatif yönlü; gayrisafi yurtiçi hasıla ile doğrudan yabancı
yatırımlar arasında ise pozitif yönlü ve %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Elde
edilen bulgulara göre, G7 ülkelerinde enflasyondaki %1’lik artış doğrudan yabancı yatırımları %0.35 oranında
azaltmaktadır. G7 ülkelerinin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki %1’lik artış doğrudan yabancı yatırımları %1.07
oranında artırmaktadır. G7 ülkelerinin toplam rezervlerindeki %1’lik artış doğrudan yabancı yatırımları %0.94
oranında azaltmaktadır. Kısa dönem katsayıları incelendiğinde sadece enflasyon ve doğrudan yabancı
yatırımlar değişkenleri arasında anlamlı ilişki olduğu ve kısa dönemde bu ilişkinin yönünün pozitif olduğu
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tespit edilmiştir. Modeldeki hata düzeltme katsayısının negatif ve anlamlı olması hata düzeltme modelinin
çalıştığını ve kısa dönemdeki dengeden sapmaların uzun dönemde tekrar dengeye ulaştığını göstermektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Günümüz dünyasında ülke ekonomileri ve finansal piyasaları kalkınma hedeflerini belirleyebilmek için
doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Doğrudan yabancı yatırımlar, teknolojik yeniliklerin
transferi, global ticaretin desteklenmesi, yatırım ve üretim seviyelerinin artması için önemli bir araç olarak
kabul edilmektedir. Ekonomik ve finansal küreselleşmenin ortaya çıkardığı entegrasyon süreci, doğrudan
yabancı yatırımlar üzerinde de etkili olmuş ve doğrudan yabancı yatırımların ekonomik ve finansal istikrarın
destekleyicisi olmasına katkıda bulunmuştur. Yabancı yatırımcıların farklı ülke ve ülke gruplarına
yönlendirecekleri sermaye akımlarını belirlemelerinde ise ülkelerin önemli makroekonomik göstergelerinin
yatırımcılar için öncü birer gösterge olduğu ifade edilebilir.
Bu çalışmada, G7 ülkelerinin doğrudan yabancı yatırımları ile bu ülkelerin makroekonomik göstergelerinden
enflasyon, GSYH ve toplam rezervler arasındaki ilişki, panel ARDL/PMG yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.
Bu doğrultuda incelenen G7 ülkeleri için 1971-2019 dönemine ait doğrudan yabancı yatırımları ile ülkelerin
ilgili makroekonomik göstergeleri kullanılarak panel veri seti oluşturulmuştur. Bu araştırma, G7 ülkelerinin
makroekonomik göstergelerinin doğrudan yabancı yatırımları üzerindeki etkisini destekleyen ampirik sonuçlar
sunmaktadır. Panel ARDL/PMG tahmini esas alınarak gerçekleştirilen çalışmanın bulguları doğrultusunda;
G7 ülkeleri panelinde doğrudan yabancı yatırımlar ile makroekonomik göstergeler arasında kısa ve uzun
dönemde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kısa dönemde doğrudan yabancı yatırımlar ile enflasyon
oranı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu ve kısa dönemdeki dengeden sapmaların uzun dönemde dengeye
ulaştığı tespit edilmiştir. Uzun dönemde ise doğrudan yabancı yatırımlar ile enflasyon ve toplam rezervler
arasında negatif ve anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar ve enflasyon
arasındaki negatif ilişki bulgusu teori ile örtüşen bir bulgudur; yabancı yatırımcıların sağladığı sermayenin
ülkelere kazandırılması için ilgili ülkelerin enflasyon oranlarının düşük olması ve enflasyonla mücadele
yöntemlerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Enflasyon ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiyi
Özcan ve Arı (2010) çalışmamıza ters bir şekilde pozitif bulmuştur. Erdoğan (2017) çalışmasında doğrudan
yabancı yatırımları etkileyen makroekonomik değişkenlerden birinin de çalışmamızla uyumlu şekilde
enflasyon olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özen ve Kıdemli (2020), Bulut ve Balaylar (2021) ve Matsumoto
(2022) çalışmamıza paralel olarak, toplam rezervler ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında ilişki olduğunu
sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmamızda doğrudan yabancı yatırımlar ile GSYH arasında uzun dönemde pozitif
ve anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, G7 ülkelerine yönelen doğrudan yabancı sermaye
akımı ile ülke grubunun ekonomik büyümesinin uzun dönemde birlikte ve aynı yönde hareket ettiğini
göstermektedir. Ülkelerin doğrudan yabancı yatırımları ile ekonomik büyümenin göstergesi olan GSYH
arasındaki pozitif ilişki, teori ile de uyuşmaktadır. Nitekim bir ülkedeki yabancı sermaye akımlarındaki artışın
o ülkenin sermaye birikimini olumlu yönde etkileyerek ekonomik büyümesine katkı sağladığı; bunun yanı sıra
ülkedeki refah seviyesindeki artışın da doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesine destek olduğu ifade
edilebilir. GSYH ve doğrudan yabancı yatırımları inceleyen çalışmalardan Bengoa ve Sanchez-Robles (2003),
Özcan ve Arı (2010) ve Acet vd. (2020) çalışmamıza paralel şekilde değişkenler arasında pozitif ilişki olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Hansen vd. (2003), Okuyan ve Erbaykal (2008), Topallı (2016), Adalı ve Yüksel
(2017), Öncü ve Çelik (2018), Ağır ve Rutbil (2019) ve Külünk (2019) ise GSYH ile doğrudan yabancı
yatırımlar arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Bu çalışma, G7 ülke ekonomilerinde yabancı yatırımcılar için GSYH, enflasyon oranı ve toplam rezervlerin
önemli birer ölçüt olduğunu ortaya koymaktadır. Finansal aktörler tarafından doğrudan yabancı yatırımların
finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkisini sürekli kılmak için doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişini
artırabilecek finansal koşullar sağlanması gerektiği düşünülebilir. Örneğin Ülkenin Kredi Risk Primi’nin
düşürülmesi veya Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının verdiği notların yükseltilmesine yönelik ekonomik ve
finansal adımlar atılabilir. Böylece yabancı sermayenin aradığı güven ortamı oluşturularak ülkeye yatırımcı
çekilebilir.
Gelecekte doğrudan yabancı yatırımlar üzerine yapılacak çalışmalarda farklı ülke grupları ve ülke örnekleri ile
farklı analizler ve değişkenler yardımıyla elde edilecek olan sonuçlara yer verilebilir. Böylece ülkelerin ihtiyaç
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duyduğu yabancı sermayeye ulaşmada hangi ekonomik ve finansal faktörlerin etkili olduğuna daha kolay karar
verilebilecektir.
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