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ÖN SÖZ

İnsan var olduğu günden bugüne içinde yaşadığı evreni tanımaya, anlamaya 
ve gizemlerini çözmeye çalışmış; evrende vuku bulan her hadiseyi ve her olguyu 
irdelemek, meydana gelişlerinde sebep sonuç ilişkileri kurarak kontrolü altına 
alma istek ve arzusu duymuştur. İnsanın kendini kuşatan evrene dair duyduğu bu 
merak bilimin doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Bilimi doğuran merak 
aynı zamanda bilimle iştigal eden insanı yani bilim insanını da beraberinde 
getirmiştir. İnsanı kuşatan evrende var olan ve vuku bulan hadiseleri, olguları 
bilimsel yöntemlerle anlama, anlamlandırma, çözümleme ve ulaşılan sonuçları 
insanlığa beyan etme bilim insanının temel sorumluluk alanlarından biri 
olmuştur.

Bugün bilim insanlarının iğneyle kuyu kazarcasına yapmış oldukları 
çalışmalar ve ulaşmış oldukları sonuçlar ile ürettikleri bilgi, insan yaşamını her 
yönüyle kuşatmakta ve geleceğini derinden etkilemektedir. Doğası gereği kendini 
ve içinde yaşadığı evreni tanıma, karşılaştığı sorunları çözümleme çabasında olan 
insanoğlu bugünkü yaşamını, evrende var olan olgular ve hadiseler arasındaki 
sebep sonuç ilişkilerinden hareketle nesnel sağlamlığı olan, geçerliliği kabul gören 
bilgiler üreten ve bu bilgileri insanlığın hizmetine sunarak, insanın yaşam 
konforunu yükseltme imkânı sağlayan bilim insanlarına borçludur.

Bu şuur ve sorumluluk içerinde çalışmalarını yapan, yaptığı çalışma ve 
ulaştığı sonuçlardan ürettiği bilgiyi paylaşarak bu eserin meydana getirilmesine 
katkı sağlayan bilim insanlarına; bilimsel ve düşünsel çalışmaların kalıcı belgeleri 
olan bu araştırma kitaplarının yayınını yaparak, bilim insanlarına hizmet veren 
Livre de Lyon yetkili ve çalışanlarına göstermiş oldukları çaba ve gayretten dolayı 
teşekkürü borç bilirim

İlyas KARABIYIK

 Mayıs 2021

“Bilimsel araştırmanın gayesi 
yayındır.”

Robert A. Day
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1. Giriş 

Son zamanlarda inovasyon ve ekonomik coğrafya literatüründe ortaya 

çıkan önemli bir tartışma bölgesel bilgi yaratma sürecindeki dış bilginin 

rolü üzerinedir (Miguelez ve Moreno, 2018:691). Bilginin doğası ve 

faydası Ar-Ge ekonomisinin, inovasyonun ve teknolojik değişimin 

merkezinde yer almaktadır (Beaudry ve Schiffauerova, 2009:318). 

Firmalar yenilik yapmak ve rekabet etmek için artık sadece kendi 

bilgilerine ve kaynaklarına güvenmezler. Bilgi ve kaynakların geniş çapta 

yayıldığı bir dünyada, firmalar kendi sınırları ve ait oldukları endüstrilerin 

sınırlarını aşmakta oldukça başarılıdırlar (Giannini vd., 2019:841). Bu 

başarının nedenlerini araştıran inovasyon ve ekonomik coğrafya literatürü 

uzun zamandır uzmanlaşma veya çeşitlilik olmak üzere hangi bilgi 

dışsallığının firmaların ve bölgelerin ekonomik performansı ve inovasyon 

kapasitesi üzerinde daha etkili olduğunu tartışmaktadır (Erkuş- Öztürk, 

2017:256). Ancak uzmanlaşmanın mı yoksa çeşitliliğin mi inovasyonu ve 

büyümeyi teşvik ettiği sorusu ekonomik coğrafya literatüründe halen 

yoğun ve çözülmemiş bir tartışmanın konusudur (Giannini vd., 2019:842). 

Tartışmanın konusu olan dışsallıklardan ilki olan uzmanlaşma Marshall 

(1920)’ın mekansal yoğunlaşmasından kaynaklanan faydalara yaptığı 

katkılara dayanmaktadır. Uzmanlaşmanın savunucuları firmaların aynı 

sektördeki diğer firmalardan daha kolay öğrenme eğiliminde olduğunu ve 

bu nedenle uzmanlaşmanın bilgi yayılması aracılığıyla inovasyonu ve 

büyümeyi teşvik ettiğini iddia etmektedirler (Miguelez ve Moreno, 

2018:689-690). Bu iddianın altında bir bölgedeki belirli bir endüstrinin 

uzmanlaşmasının sadece vasıflı yerel işgücü havuzu ve uzmanlaşmış 

tedarik zincirlerini paylaşarak üretim maliyetlerinde tasarruf sağlamakla 
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kalmadığı, aynı zamanda firmalar arasındaki bilgi ve fikir alışverişleri 

yoluyla inovasyonu teşvik ettiği düşüncesi yatmaktadır (Park ve Choi, 

2020:3).  

Bilgi dışsallıklarından ikincisi olan çeşitlilik, farklı endüstrilere ev 

sahipliği yapan kentlerin, farklı geçmiş ve birikimlere sahip insanlar 

arasındaki bilgi alışverişinin daha fazla yeni ürün ve süreç aracılığıyla 

inovasyonu kolaylaştıracağını iddia eden Jacobs (1969)’un görüşlerine 

dayanmaktadır. Jacobs (1969)’un görüşü bilgi yayılmasının firmalar 

arasında çapraz döllenme ve tamamlayıcılık ile arttığı yönündedir. Bu 

görüşe göre çeşitlendirilmiş üretime sahip bölgeler tamamlayıcı bilginin 

artan getirilere yol açmasından dolayı daha fazla inovasyon 

üretmektedirler (Autant-Bernard ve Lesage, 2011:471). Ayrıca farklı 

sektörlerden bilgi ve teknolojilerin yeni ürün veya teknolojilerin 

birleştirilmesine yol açacak şekilde birleştirilmesi nedeniyle çeşitliliğin 

özellikle radikal inovasyonu ve ürün inovasyonunu kolaylaştıracağı 

beklenmektedir. Radikal inovasyon ve ürün inovasyonunun verimlilik 

artışlarından ziyade yeni endüstrilerin ortaya çıkmasına ve istihdam 

büyümesine yol açmasından dolayı çeşitlilikten kaynaklanan etkiler 

uzmanlaşmadan kaynaklanan birikimli ve süreç inovasyonlarının 

etkilerinden çok farklı olabilir (Frenken vd., 2007:687). 

 Frenken vd. (2007), Boschma ve Iammarino (2009) gibi ekonomik 

coğrafyacılar yoğunlaşma literatürünü uzmanlaşma ve çeşitliliğe çok fazla 

odaklanılmasından dolayı eleştirmektedirler. Ekonomik coğrafyacılar 

eleştirilerini uzmanlaşma ve çeşitliliğin inovasyon ve dolayısıyla bölgesel 

ekonomik büyüme için çok önemli bir faktör olmadığı yönünde ileri 

sürmektedirler (Erkuş- Öztürk, 2017:257-258). Çünkü uzmanlaşmış bir 

ekonomide firmalar aynı teknik uzmanlık havuzuna eriştikleri için bilgi 

doğal olarak yeniden birleştirilemeyecektir. Bu durum bilişsel kilitlenmeye 

bile yol açabilir. Oldukça çeşitlilik barındıran bir ekonomide iki sektör 

arasındaki bilişsel mesafe önemli olduğundan iki sektördeki aktörlerin aynı 

dili konuşamayacak olması bilgi ve fikir alışverişinin daha az olmasını ve 

bilginin yeniden birleştirilmesini zorlaştırmaktadır (Cortinovis ve Van 

Oort, 2015: 11). 

Frenken vd. (2007), uzmanlaşma ve çeşitliliğin inovasyon ve 

dolayısıyla ekonomik büyüme üzerindeki etkisine dair ikilemli tartışmaya 

ilgili ve ilgisiz çeşitlilik kavramlarını dahil etmiş ve coğrafi yakınlığın 

bilginin bireyler ve firmalar arasında yayılması için  tek başına yeterli 

olmadığını, ancak bilginin bireyler ve firmalar arasında yayılması için 

coğrafi yakınlığına ek olarak bilişsel yakınlığın da gerekli olduğunu ifade 

etmişlerdir (Cortinovis ve Van Oort, 2015:8; Karlsson vd., 2021:761). 

Frenken vd. (2007), çeşitliliği firmaların bulunduğu sektörler arasındaki 

bilişsel mesafeye göre ilgili ve ilgisiz çeşitlilik olarak ikiye ayırarak 

tanımlamıştır. Frenken vd. (2007), ilgili çeşitliliği endüstri içi çeşitlilik 
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olarak tanımlarken, ilgisiz çeşitliliği endüstriler arası çeşitlilik olarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca Frenken vd. (2007)’ne göre ilgili çeşitlilik, 

yetkinlikleri paylaşan veya tamamlayan, yerel bilgi yayılımını 

kolaylaştıran endüstrilerin yoğunlaşmasını ifade ederken; ilgisiz çeşitlilik 

paylaşılan tamamlayıcı yetenekler açısından birbirleriyle ilişkisi olmayan 

ve endüstriler arasındaki yüksek bilişsel mesafe nedeniyle bilgi yayılma 

etkileri oluşturma olasılığı düşük olan endüstrilerin yoğunlaşmasını ifade 

etmektedir (Yang vd., 2020:770). Bu tanımlamalardan hareketle Frenken 

vd. (2007), ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin bölgesel ekonomi üzerindeki 

etkilerinin farklılaşacağını beklemektedirler. 

 Boschma (2008), bilgi yayılması aracılığıyla ilgili çeşitlilik ve 

bölgesel inovasyon kapasitesi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu 

iddia etmektedir. Boschma (2008)’ya göre bilgi yayılmaları yalnızca 

endüstriler arasında belirli bir derecede bilişsel yakınlık olduğunda 

etkilidir. Bilişsel mesafenin çok yüksek olduğu veya bilişsel mesafenin çok 

az olduğu durumlarda inovasyonun oluşması için yeterli bilgi yayılmaları 

olmayacaktır. Kısacası, ilgili endüstriler arasındaki bilgi yayılmaları, bilgi 

parçalarının tamamen yeni yollarla birleştirilmesine yol açtığından dolayı 

inovasyon için gerekli koşulların sağlanmasını hızlandırmaktadır (Ejdemo 

ve Örtgvist, 2020:5). Ayrıca Boschma (2008), bilginin örtük doğası 

nedeniyle firmaların kendi bilgi tabanlarına yakın olan dışsal bilgileri daha 

kolay özümseyip uygulayabileceğini ve bilginin firmalar arasındaki etkili 

transferinin emme kapasitesi ve bilişsel yakınlık gerektirdiğini ifade 

etmiştir. Bununla birlikte, literatürdeki güncel araştırmalar öğrenme ve 

inovasyonda ilgisiz çeşitliliğin de önemli rolü olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Öğrenme ve inovasyon, birbirine bağımlı olmayan 

endüstriler arasındaki ilişkisiz bilgi kombinasyonlarının oluşmasına yol 

açacağından, ilgisiz çeşitlilik coğrafi olarak sınırlı bir alan içerisinde 

inovasyon kaynağı olabilir (Grillitsch vd., 2018:261). Ayrıca Castaldi vd. 

(2015), ilgisiz endüstriler arasında bilgilerin yeniden birleştirilmesinin 

başarısız olma olasılığının yüksek olsa da, ilgisiz endüstriler arasındaki 

bilgi yayılımlarından kaynaklı bilgi birleşmelerinin başarılı olma 

durumlarında oluşan inovasyon türlerinin radikal bir yapıya sahip olma 

olasılığının yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü birbirleriyle ilgisiz 

endüstriler arasındaki bilgilerin yeniden birleşmesi yeni operasyonel 

ilkelerin, işlevlerin ve uygulamaların tamamlanmasına yol açabilir. Bu 

yüzden ilgili ve ilgisiz çeşitlik arasındaki karşıtlık yanıltıcı olabilir ve her 

iki çeşitlilik türü de inovasyona yol açabilir. İlgili çeşitlilik genel olarak 

inovasyon olasılığını artıracakken, ilgisiz çeşitlilik kendi içerisinde ender 

olan radikal inovasyonların olasılığını artıracaktır (Castaldi vd., 2015:770-

776). Frenken vd. (2007)’nin çığır açan araştırmalarının ardından 

çeşitlendirme için hangi stratejilerin etkili olduğu tartışması ilgili ve ilgisiz 

çeşitlilik kavramları etrafında şekillenmiştir (Zabara-Iturriagagoita vd., 

2020:2). Frenken vd. (2007)’nin araştırmalarının ardından ilgili ve ilgisiz 
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çeşitliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisini doğrudan incelemeye 

yönelik araştırmalar yapılmıştır.  Tavassoli ve Carbonara (2014), Castaldi 

vd. (2015), Aarstad vd. (2016), Miguelez ve Moreno (2018), Ejdemo ve 

Örtgvist (2020), Yang vd. (2020)’ye göre ilgili çeşitlik endüstriler arasında 

bilgi yayılımını kolaylaştırarak bölgesel inovasyon üzerinde artırıcı bir 

etkiye sahiptir. Her ne kadar ilgili çeşitliğin bölgesel inovasyon üzerindeki 

etkisini inceleyen araştırma bulgularında bir uzlaşıya rastlansa da, ilgisiz 

çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisini inceleyen araştırma 

bulgularında henüz bir uzlaşıya varılamamıştır. Tavassoli ve Carbonara 

(2014), Castaldi vd. (2015), Miguelez ve Moreno (2018), Innocenti vd. 

(2019) araştırmalarında ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki 

pozitif yönlü etkisini tespit ederlerken, Yang vd. (2020) ilgisiz çeşitliliğin 

bölgesel inovasyon üzerindeki etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. 

İlgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisini inceleyen 

araştırma bulguları arasındaki bu farklılığın araştırmaların uygulandığı 

örneklemleri kapsayan ülkelerin gelişmişlik düzeylerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Yang vd. (2020)’nin de belirttikleri gibi gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasındaki kurumsal bağlam ve ekonominin doğası 

farklıdır. Bu yüzden gelişmiş ülke örneklemleri üzerine yapılan araştırma 

sonuçları gelişmekte olan ülkeler için yapılan araştırma sonuçları ile 

uyuşmayabilir. Bu bağlamda Yang vd. (2020) hariç diğer araştırmaların 

ağırlıklı olarak gelişmiş ülke örneklemleri üzerine yapıldığı görülmektedir. 

İlgili ve ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisini inceleyen 

araştırma sayısı oldukça azdır. Bu azlık araştırma konusunun seçilmesinde 

belirleyici olmuştur. Bu azlıktan hareketle ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin 

bölgesel inovasyon üzerindeki etkisi gelişmekte olan ülkelerden biri olan 

Türkiye örnekleminde incelenmektedir. Ayrıca Moreno vd. (2005)’in bir 

bölgedeki bilgi üretiminin sadece o bölgedeki araştırma çabaları ve bilgi 

dışsallıklarına dayanmadığı diğer bölgelerden de bilgi yayılması 

olabileceği düşüncesinden hareketle ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin bölgesel 

inovasyon üzerindeki etkisinin analizinde bölgeler arasındaki etkileşimi de 

hesaba katan mekânsal panel veri yöntemi tercih edilmiştir. 

Giriş bölümü dâhil olmak üzere araştırma beş bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde ilgili çeşitlilik, 

ilgisiz çeşitlilik ve inovasyon göstergesi olan patent başvuru sayılarının 

Türkiye’nin Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımına yer verilmektedir. 

Üçüncü bölümde araştırmanın analizinde kullanılan model, veri ve 

yöntemler tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümde ampirik bulgular 

sunulmakta ve yorumlanmaktadır. Son bölümde ise ampirik bulgular 

tartışılmakta ve bulgular doğrultusunda politika önerileri sunulmaktadır. 
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2. Türkiye’de İnovasyon, İlgili Çeşitlilik ve İlgisiz Çeşitliliğinin 

Bölgeler Arasındaki Dağılımı 

Ülkelerin ve bölgelerin inovasyon kapasiteleri birbirinden oldukça 

farklılaşmaktadır. Bazı bölgeler inovasyon merkezi konumuna 

yükselirken, bazı bölgeler ise inovasyon üretmede inovasyon konumu 

merkezine yükselen bölgelere göre oldukça geri kalmışlardır. Bölgelerin 

inovasyon kapasitesi arasındaki bu fark araştırmacıların her zaman 

dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu araştırmada da inovasyonun Türkiye’nin 

Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımı 2010 ve 2019 yılları özelinde 

haritalandırılmıştır. Araştırmada inovasyon göstergesi olarak Autant-

Bernard ve Lesage (2011), Castaldi vd. (2015), Miguelez ve Moreno 

(2018), Yang vd. 2020 gibi araştırmacıların da tercih ettiği patent başvuru 

sayısı kullanılmıştır. 2010 ve 2019 yıllarında patent başvuru sayısının 

Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımı Panel 1 ile gösterilmektedir. 

Panel 1. Patent Başvuru Sayısının Düzey I Bölgeleri Arasındaki 

Dağılımı 
Şekil A. 2010 Yılı Patent Başvuru 

Sayısının Düzey I Bölgeleri Arasındaki 

Dağılımı 

 

Şekil B. 2019 Yılı Patent Başvuru 

Sayısının Düzey I Bölgeleri Arasındaki 

Dağılımı 

 

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu (2021) verileri doğrultusunda 

yazar tarafından çizdirilmiştir. 

Panel 1 Şekil A’ya göre 2010 yılı patent başvuru sayılarında 

Türkiye’nin batısındaki ve doğusundaki bölgeler arasındaki ciddi farklılık 

göze çarpmaktadır. Ayrıca Şekil A, patent başvuru sayılarında İstanbul 

bölgesinin ön plana çıktığını gösterirken, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinin 

ise diğer bölgelere göre oldukça geride kaldığını göstermektedir. 2019 yılı 

patent başvuru sayılarının bölgeler arasındaki dağılımını yansıtan Şekil B, 

Şekil A’ya benzerlik göstermektedir. Bu durum 2010 yılından 2019 yılına 

kadar geçen süre zarfında patent başvuru sayılarında Türkiye’nin 

batısındaki ve doğusundaki bölgeler arasındaki farkın kapanmadığına 

işaret etmektedir. Bölgeler arasındaki bu farklılığın nedeninin inovasyon 

üzerinde etkisi olabileceği düşünülen kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları, 

ilgili çeşitlilik ve ilgisiz çeşitlilik değişkenlerinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı araştırmada analiz edilecektir. Ancak analiz sürecine 

geçmeden önce bu değişkenlerin Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımının 

patent başvuru sayılarının Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımına ne 
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ölçüde benzediği gösteren haritalar değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik 

ipuçları sunacaktır. 2010 ve 2019 yılları için kişi başına düşen Ar-Ge 

harcamalarının Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımı Panel 2 ile 

sunulmaktadır.  

Panel 2. Kişi Başına Düşen Ar-Ge Harcamalarının Düzey I Bölgeleri 

Arasındaki Dağılımı 
Şekil A. 2010 Yılı Kişi Başı Ar-Ge 

Harcamalarının Düzey I Bölgeleri 

Arasındaki Dağılımı 

 

Şekil B. 2019 Yılı Kişi Başı Ar-Ge 

Harcamalarının Düzey I Bölgeleri 

Arasındaki Dağılımı 

 

Kaynak: TUİK (2021) verileri doğrultusunda yazar tarafından 

çizdirilmiştir. 

Panel 2 Şekil A, 2010 yılı kişi başına düşen Ar-Ge harcamalarının 

Türkiye’nin batısı ve doğusundaki bölgeler arasındaki farklılığına dikkat 

çekmektedir. Panel 2 Şekil A’ya göre Türkiye’nin batısındaki bölgelerin 

kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları ortalaması Türkiye’nin doğusundaki 

bölgelerin kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları ortalamasından yüksektir. 

Bu durum patent başvuru sayıları ile kişi başına düşen Ar-Ge 

harcamalarının Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımının benzerliğine işaret 

etmektedir. Ayrıca Panel 2 Şekil B, 2010-2019 dönemi arasında kişi başı 

Ar-Ge harcamalarının bölgeler arasındaki dağılımında önemli bir değişim 

olmadığını göstermektedir. Panel 2 Şekil A ve Şekil B’ye göre kişi başına 

düşen Ar-Ge harcamaları en yüksek Batı Anadolu bölgesinde iken, en 

düşük Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Kişi başı Ar-Ge harcamalarının 

yanı sıra bölgesel inovasyon üzerinde etkili olduğu kabul edilen ilgili 

çeşitlilik ve ilgisiz çeşitlilik bilgi dışsallıklarının Düzey I bölgeleri 

arasındaki dağılımı Panel 3 ve Panel 4’te resmedilmektedirler. 
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Panel 3. İlgili Çeşitliliğin Düzey I Bölgeleri Arasındaki Dağılımı 
Şekil A. 2010 Yılı İlgili Çeşitliliğin 

Düzey I Bölgeleri Arasındaki Dağılımı 

 

Şekil B. 2019 Yılı İlgili Çeşitliliğin 

Düzey I Bölgeleri Arasındaki Dağılımı 

 

Kaynak: SGK (2021) verileri doğrultusunda yazar tarafından çizdirilmiştir. 

Panel 3 Şekil A’ya göre 2010 yılı için ilgili çeşitlilik açısından 

Türkiye’nin batısındaki ve doğusundaki bölgeler arasındaki ayrım dikkat 

çekmektedir. Ancak bu ayrım Panel 1 ve Panel 2’de sunulan patent başvuru 

sayıları ve kişi başı Ar-Ge harcamalarının bölgeler arasındaki ayrımından 

farklıdır. İstanbul bölgesi ilgili çeşitlilik açısından Türkiye’nin doğu 

bölgelerine yakınsamaktadır. Bu durum dikkatle incelenmesi ve üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Çünkü Türkiye’nin sanayi merkezi 

konumunda olan İstanbul’da ilgili çeşitliliğin düşük olması bölgede çok 

çeşitli endüstrilerin yer aldığını ve herhangi bir endüstrinin 

yoğunlaşmasının yüksek olmadığını yani baskın olmadığını 

göstermektedir. Oysa Türkiye’nin doğu bölgeleri için durum bundan 

farklıdır. Bu bölgelerde çok çeşitli endüstriler yer almadığı için ilgili 

çeşitliliğin az olması bölgedeki yer alan endüstriler arasında 

tamamlayıcılığın düşük olduğunu göstermektedir. 2010 yılından 2019 

yılına kadar geçen dönemde ilgili çeşitliliğin Düzey I bölgeleri arasındaki 

dağılımında oldukça farklılıklar gözlenmiştir. İstanbul bölgesinin yanı sıra 

Türkiye’nin batısındaki bölgelerde de farklı endüstrilerin ortaya çıkması 

ve gelişmesi ile ilgili çeşitlilik düzeyi azalmıştır. 

Panel 4. İlgisiz Çeşitliliğin Düzey I Bölgeleri Arasındaki Dağılımı 
Şekil A. 2010 Yılı İlgisiz Çeşitliliğin 

Düzey I Bölgeleri Arasındaki Dağılımı 

 

Şekil B. 2019 Yılı İlgisiz Çeşitliliğin 

Düzey I Bölgeleri Arasındaki Dağılımı 

 

Kaynak: SGK (2021) verileri doğrultusuna yazar tarafından çizdirilmiştir. 

Panel 4 Şekil A’ya göre 2010 yılı için ilgisiz çeşitlilik en yüksek 

düzeyde Eğe bölgesinde gözlenirken, en düşük düzeyde Doğu Karadeniz 
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bölgesinde gözlenmektedir. Türkiye’nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi 

metropollerinin içerisinde yer aldığı bölgelerin ilgisiz çeşitlilik ortalaması 

Türkiye ortalamasından yüksektir. Bu durum metropollerde çok sayıda 

endüstrinin yer aldığını ve endüstriler arasındaki bilişsel mesafenin çok 

yakın olmadığını göstermektedir. 2019 yılı ilgisiz çeşitliliğin Düzey I 

bölgeleri arasındaki dağılımını gösteren Panel 4 Şekil B, Panel 4 Şekil 

A’ya benzerlik göstermektedir. Bu durum 2010-2019 dönemi içerisinde 

ilgisiz çeşitliliğin bölgeler arasındaki dağılımda önemli gelişmelerin 

olmadığını göstermektedir. Şekiller arasında dikkat çeken en önemli unsur 

ilgisiz çeşitlilik düzeyinin en düşük gözlendiği bölgelerin dönem içerisinde 

farklılaşmasıdır.  

Kişi başı Ar-Ge harcamaları, ilgili çeşitlilik ve ilgisiz çeşitliliğin 

Düzey I bölgeleri arasındaki dağılımını gösteren haritalar bu değişkenlerin 

patent başvuru sayılarının dağılımı ile ne ölçüde benzerlik gösterdiğine 

ilişkin ipuçları sunsa da patent başvuru sayısı üzerindeki etkisine dair 

yeterli bilgi sağlamamaktadırlar. Bu yüzden kişi başı Ar-Ge harcamaları, 

ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisi bölgeler 

arasındaki etkileşimi de dikkate alan mekânsal panel veri yöntemleri ile 

analiz edilmektedir.  

3. Model, Veri ve Yöntem 

Moreno ve Usai (2005), Autant- Bernard ve Lesage (2011), Tavassoli ve 

Carbonara (2014), Sansa- Navarro ve Vera-Cabello (2018), Miguelez ve 

Roseno (2018), Yang vd. (2020)’nin araştırmalarına paralel olarak ilgili ve 

ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisini incelemeye 

yönelik kurulan model Griliches (1979) tarafından geliştirilen bölgesel 

bilgi üretim fonksiyonuna dayandırılmaktadır. Bölgesel üretim fonksiyonu 

modelinin temel formu şu şekildedir (Yang vd., 2020:773): 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝑅𝐷𝑖𝑡, 𝑍𝑖𝑡)                                                                                                  (1) 

Yukarıdaki eşitlikte verilen 𝑌𝑖𝑡, t yılı için i bölgesindeki inovasyon 

çıktı ölçümünü; 𝑅𝐷𝑖𝑡, t yılı için i bölgesindeki araştırma ve geliştirme 

girdisini ve 𝑍𝑖𝑡, t yılı için i bölgesindeki belirli özellikleri dikkate alan 

kontrol değişkenleri temsil etmektedir. Bölgedeki inovasyon çıktısı 

üzerinde doğrudan etkisi olduğu düşünülen bilgi dışsallık türlerinden ilgili 

ve ilgisiz çeşitlik de kontrol değişkenler olarak modele dâhil edilmektedir. 

İlgili ve ilgisiz çeşitliliğin yanında Tavassoli ve Carbonara (2014), Ejdemo 

ve Örtgvist (2020) gibi araştırmalara paralel olarak modele nüfus 

yoğunluğu ve beşeri sermaye kontrol değişkenleri değişkenleri de dâhil 

edilmektedir. Bu değişkenler arasından nüfus yoğunluğunun modele dâhil 

etmenin nedeni kentleşme ekonomilerini de kontrol etmek için iken, beşeri 

sermayeyi modele dâhil etmenin nedeni beşeri sermaye birikimindeki 

bölgesel farklılıkları da dikkate almaktır (Tavassoli ve Carbonara,2014; 

Ejdemo ve Örtgvist, 2020). Nüfus yoğunluğu değişkeni Düzey I 
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bölgelerinin nüfus büyüklüklerinin kilometre kare olarak coğrafi 

büyüklüklerine bölünmesi ile elde edilmiştir. Beşeri sermaye değişkeni 

olarak da bölgedeki 15-65 yaş arası yükseköğretim mezunu insanların 

toplam nüfus içerisindeki yüzdelik payı kullanılmıştır. Araştırma 

modelinde yer alan ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin hesaplanmasında ise her 

endüstri basamak düzeyinde ayrıştırılabilme imkanı sunmasından dolayı 

modifiye edilmiş entropi indeksi kullanılmıştır (Frenken vd., 2007:689; 

Park ve Choi, 2020:5). İlgili çeşitlilik aynı basamaklı sektörlerin birbiriyle 

ilişkili olduğu varsayımından hareketle her bir basamaklı endüstri 

içerisindeki iki basamaklı endüstrilerin entropisinin ağırlıklı toplamı ile 

ölçülmektedir. İlgili çeşitliliğin ölçülmesine ilişkin verilen temel 

matematiksel form şu şekildedir (Yang vd., 2020:774; Capone vd., 

2021:780): 

𝑅𝑉 = ∑ 𝑃𝑔𝐻𝑔
𝐺
𝑔=1                                                                                                   (2) 

𝐻𝑔 = ∑
𝑃𝑗

𝑃𝑔
ln(

1
𝑃𝑗

𝑃𝑔

)𝐽
𝑗=1                                                                                           (3) 

Yukarıdaki eşitliklerde yer alan 𝑃𝑔, tek basamaklı endüstrinin 

bölgenin istihdam içerisindeki payını, 𝑃𝑗 ise iki basamaklı endüstrinin 

bölgedeki istihdam içindeki payını göstermektedir. Bu bağlamda araştırma 

88 iki haneli endüstriye ve on tek haneli endüstriye dayanmaktadır. İlgisiz 

çeşitlilik ise aynı basamak düzeylerini paylaşmayan endüstrilerin birbiriyle 

ilgisiz olduğu varsayımı doğrultusunda tek basamaklı endüstrilerin 

entropisinin ağırlıklı toplamı ile hesaplanmaktadır. Hesaplanan değerin 

yüksek olması bölgenin farklı çeşitlilikteki endüstrilerden oluştuğu 

anlamına gelmektedir. İlgisiz çeşitliliğe ilişkin matematiksel form şu 

şekildedir (Frenken vd., 2007:689; Park ve Choi, 2020:5; Capone vd., 

2021:780). 

𝑈𝑅𝑉 = ∑ 𝑃𝑔𝑙𝑛
1

𝑃𝑔

𝐺
𝑔=1                                                                    (4) 

Araştırmada kişi başı Ar-Ge harcamaları, ilgili çeşitlilik, ilgisiz 

çeşitlilik, nüfus yoğunluğu ve beşeri sermaye bağımsız değişkenler olarak 

tercih edilirken, bölgesel inovasyon göstergesi olarak literatürde 

yaygınlıkla kullanılan patent başvuru sayıları da bağımlı değişken olarak 

tercih edilmiştir. İnovasyon göstergesi olarak sıklıkla patent başvurularının 

kullanılmasının altında patent başvuru sayılarının bilgisinin kolay erişimli 

ve geniş kapsamlı olmasının yanında buluş niteliğindeki çıktıların 

ölçülmesi ve sınıflandırılması açısından biri dizi çekici özelliklere sahip 

olması yatmaktadır (Beaudry ve Schiffauerova, 2009:332; Castaldi vd., 

2015:770). Araştırmada kullanılan değişkenlerin kısaltmaları, tanımları ve 

kaynakları Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Değişkenlerin Kısaltmaları, Tanımları ve Kaynakları 
Kısaltma Tanım Kaynak 

lpat Düzey I bölgelerinin patent başvuru 

sayılarının logaritmik hali 

Türk Patent ve 

Marka Kurumu 

lprd Düzey I bölgelerinin kişi başı Ar-Ge 

harcamalarının logaritmik hali 

TUİK 

relvar Düzey I bölgelerinin ilgili çeşitlilik düzey 

değerleri 

SGK ve yazarın 

hesaplamaları 

unrelvar Düzey I bölgelerinin ilgisiz çeşitlilik düzey 

değerleri 

SGK ve yazarın 

hesaplamaları 

lpd Düzey I bölgelerinin nüfus yoğunluğunun 

logaritmik hali 

TUİK ve yazarın 

hesaplamaları 

lhuc Düzey I bölgelerinin yükseköğretim 

mezununun nüfus içerisindeki yüzdesinin 

logaritmik hali 

TUİK ve yazarın 

hesaplamaları 

Tablo 1’deki ilgili ve ilgisiz çeşitlilik Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK)’nın istatistik yıllıklarındaki Türkiye’nin 81 ilindeki NACE-2 

sınıflandırılmasına dayanan 88 iki basamaklı endüstrinin ve 10 tek 

basamaklı endüstrinin sigortalı çalışan sayıları üzerinden hesaplanmıştır. 

Nüfus yoğunluğunun hesaplanmasında ise Türkiye İstatistik Kurumu 

(TUİK) veri tabanından elde edilen bölgelerin nüfuslarının Milli Savunma 

Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü (2021)’den elde edilen bölgelerin 

yüzölçümlerine bölünmesi adımı takip edilmiştir. Son olarak beşeri 

sermayenin hesaplanmasında yine TUİK veri tabanından derlenen Düzey 

I bölgelerinin yükseköğretim mezun sayısının Düzey I bölgelerinin 

nüfusuna bölünüp yüz ile çarpılması yolu takip edilmiştir. Ar-Ge 

harcamalarının bölgesel verilerinin 2010 yılından önceki ve 2019 yılından 

sonraki verilerine erişilememesinden dolayı araştırmanın dönem kısıtının 

2010-2019 olmasına kararlaştırılmıştır. 2010-2019 dönemi için ilgili ve 

ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisi Düzey I bölgeleri 

örnekleminde mekansal panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Mekansal panel veri analizi sürecine geçmeden önce modelde 

değişkenler arasında çoklu doğrusallık bağlantısı sorunu olup olmadığı 

modelin en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilen model bulgularının 

VIF testi ile sınanması ile belirlenmiştir. VIF testi bulguları ağırlıklı olarak 

5 veya 10 ile karşılaştırılmakta ve bu değerlerden küçük olması durumunda 

çoklu doğrusal bağlantı ile ilgili endişeye gerek olmadığını göstermektedir 

(Güriş vd., 2011:294). Araştırmanın modelindeki değişkenlerin VIF testi 

değerlerinin 5’ten küçük olmasından dolayı araştırmanın modelinde çoklu 

doğrusal bağlantı sorunu olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Bölgesel verilerin kullanıldığı araştırmalarda bölgeler arasındaki 

etkileşimin dikkate alınmaması analiz bulgularının tutarsız ve sapmalı 

sonuçlar vermesine yol açmaktadır. Çünkü ekonomik ve sosyal 

faaliyetlerin bölgesel olarak ardışık bağımlığının olması ve bölgesel 

birimlere ait ölçme hatalarından dolayı bir bölge için alınan örneklem diğer 
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bölgelerdeki örneklem verileri ile ilişkili olabilir. Bölgeler arasındaki bu 

ilişki mekânsal bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. Mekânsal bağımlılık, 

mekansal hata ve mekansal gecikme olmak üzere iki farklı formda 

incelenmektedir (Yılgör,2019:5). Modelde mekânsal hata ve mekânsal 

gecikme etkisinin varlığına göre mekânsal ekonometride esas olarak 

mekânsal hata modeli (SEM), mekânsal gecikme modeli (SAR) ve 

mekânsal Durbin modeli (SDM) benimsenmektedir. Diğer modellere göre 

daha kapsamlı olan SDM modeli mekansal regresyon modeli tahmininin 

tartışılması için genel bir başlangıç noktası sağlamaktadır. SDM modelinin 

matematiksel gösterimi şu şekildedir (LeSage ve Pace, 2009: 46): 

𝑦 = 𝜌𝑊𝑦 + 𝛼𝑛 + 𝑋𝛽 +𝑊𝑋𝜃 + 𝜖                                                              (5) 

Yukarıdaki eşitlikte W ağırlık matrisini temsil etmektedir. Bölgeler 

arasındaki komşuluk ilişkisini yansıtan ağırlık matrisleri sınırdaşlığa ve 

uzaklığa bağlı olarak oluşturulmaktadır. Sınırdaşlığa bağlı ağırlık 

matrisleri rook, bishop ve quenn olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu ağırlık 

matrisleri arasından ortak bir kenar veya köşeyi paylaşan quenn ağırlık 

matrisleri diğer matrislere göre biraz daha kapsamlıdır. Uzaklığa bağlı 

ağırlık matrisleri de eşik değer, en yakın k komşuluk ve ters uzaklık olmak 

üzere üç farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Sınırdaşlığa ve uzaklığa bağlı 

olarak sınıflandırılan ağırlık matrisleri arasında en yaygın kullanılanı 

quenn ağırlık matrisidir (Zeren, 2019: 6-8). (5) numaralı eşitlikteki 𝜃 =
0durumunda SDM modeli SAR modeline dönüşmektedir. Oluşan SAR 

modeli şu şekildedir (LeSage ve Pace, 2009: 46): 

𝑦 = 𝜌𝑊𝑦 + 𝛼𝑛 + 𝑋𝛽 + 𝜖                                                                                (6) 

SDM ve SAR modellerinden farklı olarak SEM modelinde hata 

terimleri kaynaklı bir mekânsal etki gözlenmektedir. Bu yüzden ölçme 

hatalarından kaynaklı mekânsal etki gecikmeli bağımlı değişkende değil 

hata terimlerinde görünmektedir. SEM modelinin matematiksel ifadesi şu 

şekildedir (LeSage ve Pace, 2009: 50):  

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜇                                                                                                               (7)                       

𝜇 = 𝜆𝑊𝜇 + 𝜖                                                                                                         (8) 

SDM, SAR ve SEM modelleri en çok olabilirlik, genelleştirilmiş 

momentler tahmincisi ve araç değişkenleri yöntemleri ile tahmin 

edilebilmektedirler. Ayrıca SDM, SAR ve SEM modelleri panel verilerle 

birlikte kullanılırken birim etkilerin varlığına ve birim etkilerin bağımsız 

değişkenlerle ilişkili olup olmamasına göre klasik mekânsal panel veri 

modelleri, sabit etkiler mekânsal panel veri modelleri ve tesadüfi etkiler 

mekânsal panel veri modelleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Eğer 

modelde birim etki yok ise klasik mekânsal panel veri modelleri, birim etki 

var ise sabit etkiler mekansal panel veri ve tesadüfi etkiler mekansal panel 

veri modelleri kullanılmaktadır. Birim etkinin bağımsız değişkenlerle 
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ilişkili olması durumunda sabit etkiler mekânsal panel veri modelleri, 

ilişkili olmadığı durumda ise tesadüfi etkiler mekânsal panel veri modelleri 

tercih edilmektedir (Tatoğlu, 2018:256). Bu modellerden hangisinin 

araştırma için en uygun model olduğuna karar verilmesinde araştırmanın 

örneklemi dikkate alınmaktadır. Bir ülkedeki tüm bölgeler gibi ardışık 

mekânsal birimlerin olduğu bir örneklemde sabit etkiler mekânsal panel 

veri modeli tesadüfi etkiler mekânsal panel veri modeline göre daha 

uygundur (Elhorst, 2014: 56). Dolayısıyla bu araştırmada sabit etkiler 

mekânsal panel veri modeli kullanılmaktadır. 

4. Ampirik Bulgular 

Mekansal panel veri analizine geçmeden önce modeldeki değişkenlere 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler sunulmaktadır. 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 
Değişken Gözlem 

Sayısı 

Bölge 

Sayısı 

Ortalama Maksimum Minimum Standart 

Sapma 

pat 120 12 487.683 3795 4 722.605 

prd 120 12 243.088 1878.973 30.758 294.160 

relvar 120 12 0.296 0.307 0.283 0.005 

unrelvar 120 12 1.807 1.901 1.712 0.048 

pd 120 12 299.492 2841.836 31.058 711.302 

huc 120 12 9.172 15.802 2.698 2.890 

Tablo 2’deki değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere göre 

patent başvuru sayısı, kişi başı Ar-Ge harcamaları ve nüfus yoğunluğu 

değişkenlerinin minimum ve maksimum değerleri arasındaki fark oldukça 

fazladır. Bu değişkenlerin standart sapma değerlerinin yüksekliği de 

değişkenlerin bölgeler arasındaki dağılımının heterojen olduğuna işaret 

etmektedir. Ayrıca Tablo 2’de ilgili çeşitlilik ve ilgisiz çeşitlilik 

değerlerinin standart sapmalarının oldukça az olduğu görülmektedir. Bu 

durum bu değişkenlerin bölgeler arasındaki dağılımının homojen olduğuna 

işaret etmektedir. Bu değişkenlerin indeks halinde kullanılmasından dolayı 

ortalama değerleri diğer değişkenlere göre oldukça azdır. Bu değişkenlerin 

indeks olmasından dolayı bu değişkenler hariç diğer değişkenler 

logaritmik formu ile modele dâhil edilmiştir. Modeldeki değişkenler 

arasındaki ilişkiyi yansıtan korelasyon matrisi Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Korelasyon Matrisi 
 lpat lprd relvar unrelvar lpd lhuc 

lpat 1.000      

lprd 0.688 1.000     

relvar 0.353 0.003 1.000    

unrelvar 0.521 0.372 -0.071 1.000   

lpd 0.759 0.336 0.348 0.573 1.000  

lhuc 0.692 0.808 -0.033 0.281 0.363 1.000 
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Tablo 3’teki korelasyon matrisine göre kişi başı Ar-Ge harcamaları, 

ilgili çeşitlilik, ilgisiz çeşitlilik, nüfus yoğunluğu ve beşeri sermayenin 

patent başvuru sayıları üzerindeki beklenen etkisi pozitif yönlüdür. Bu 

durum literatürdeki genel eğilimle uyuşmaktadır. Tablo 3’teki bulgular 

bölgeler arasındaki komşuluk ilişkisini yansıtan ağırlık matrisinin de 

modele dâhil edilmesiyle oluşan mekansal panel veri modelinin analiz 

bulgularına dair ipuçları sunmaktadır. Araştırmada ağırlık matrisi olarak 

literatürde de yaygınlıkla kullanılan quenn komşuluk ağırlık matrisi 

kullanılmıştır. Quenn ağırlık matrisi eklenerek en küçük kareler yöntemi 

ile tahmin edilen araştırma modeline ilişkin LM test bulguları Tablo 4’te 

sunulmaktadır. 

Tablo 4. LM ve Dirençli LM Test Bulguları 
LM Testleri Model 

İst. değeri Olasılık 

LMG 0.496 0.482 

LMG∗ 2.317 0.128 

LMH 1.610 0.205 

LMH∗ 3.431 0.064 

*LM testinin dirençli formunu ifade etmektedir. 

Tablo 4’teki LM test bulgularında araştırma modeli için mekansal 

gecikme etkisi ve mekansal hata etkisinin varlığına rastlanmazken, dirençli 

LM test bulgularında %10 anlamlılık düzeyinde mekansal hata etkisinin 

varlığına rastlanmıştır. Dirençli LM test bulguları araştırma modeli için 

mekânsal hata tekniğinin mekânsal gecikme tekniğine göre daha uygun 

olduğunu göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda Griliches (1979) 

bölgesel bilgi üretim fonksiyonu üzerine kurulan araştırma modeli sabit 

etkiler mekansal hata modeline uyarlanarak ampirik modele 

dönüştürülmüştür. Araştırmanın ampirik modeli aşağıda verilmektedir.  

𝑙𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡 = 𝛽1𝑙𝑝𝑟𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑟𝑒𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑝𝑑𝑖𝑡 +
𝛽5𝑙ℎ𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝜆𝑊𝜇𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡                                                                           (9) 

Ampirik modelin tahminine geçmeden önce yatay kesit birimleri 

arasındaki bağımlılık Pesaran (2004)’ın geliştirdiği CD testi ile 

sınanmıştır. CD testi bulgularına göre 𝐻0 hipotezi kabul edilmekte ve yatay 

kesit birimleri arasında korelasyon olmadığı anlaşılmaktadır. Araştırma 

modelinin sabit etkiler mekansal gecikme ve sabit etkiler mekansal hata 

teknikleri ile analiz edilmesi sonucu elde edilen tahmin bulguları Tablo 

5’te raporlanmaktadır. 
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Tablo 5. Mekansal Panel Veri Analizi Bulguları 
Değişken Model 

SAR (Sabit Etkiler) SEM (Sabit Etkiler) 

lprd 0.379** 

(2.305) 

[0.164] 

0.405** 

(2.470) 

[0.164] 

relvar 4.961* 

(1.759) 

[2.821] 

5.227* 

(1.806) 

[2.894] 

unrelvar -5.991* 

(-1.951) 

[3.071] 

-5.510* 

(-1.712) 

[3.219] 

lpd -1.684 

(-1.321) 

[1.275] 

-2.044 

(-1.557) 

[1.313] 

lhuc 0.864*** 

(2.819) 

[0.307] 

1.009*** 

(-1.557) 

[1.313] 

Rho 0.086 

(1.362) 

[0.110] 

 

λ  0.161*** 

(3.740) 

[0.080] 

Gözlem sayısı 120 120 

Bölge Sayısı 12 12 

R-kare 0.655 0.657 

LR -8.518 -7.935 

*,**,*** sırasıyla %10,%5 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 5’teki sabit etkiler mekânsal gecikme modeli tahmin 

bulgularına göre kişi başı Ar-Ge harcamaları, ilgili çeşitlilik ve beşeri 

sermayenin inovasyon üzerinde pozitif yönlü etkisi var iken, ilgisiz 

çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerinde negatif yönlü etkisi vardır. 

Bununla birlikte bulgular nüfus yoğunluğunun bölgesel inovasyon 

üzerinde anlamlı etkisi olmadığını göstermektedir. Ayrıca LM ve dirençli 

LM test bulgularına paralel olarak bölgesel inovasyon üzerinde mekânsal 

gecikme etkisinin varlığı tespit edilememiştir. Ar-Ge harcamalarının 

Düzey II ve Düzey III örneklemlerine ait verilerine ulaşılamamasından 

dolayı Düzey II bölgelerinin birleşmesiyle oluşan Düzey I bölgelerinin 

örneklem seçilmesi mekânsal gecikme etkisinin yakalanmamasının altında 

yatan temel nedendir. Araştırma modeli için uygun yöntem olan sabit 

etkiler mekânsal hata modeli bulguları sabit etkiler mekânsal gecikme 

modelinin bulguları ile genel anlamda benzeşmektedir. Sabit etkiler 

mekânsal gecikme tahmin bulgularında olduğu gibi sabit etkiler mekânsal 

hata tahmin bulgularında da kişi başı Ar-Ge harcamaları, ilgili çeşitlilik ve 
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beşeri sermayenin bölgesel inovasyon üzerinde artırıcı etkisi var iken, 

ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerinde azaltıcı etkisi vardır. Ayrıca 

bulgularda nüfus yoğunluğunun da bölgesel inovasyon üzerinde anlamlı 

etkisi tespit edilememiştir. Bununla birlikte mekânsal hata katsayısı pozitif 

ve anlamlıdır. Bu durum ölçme hatalarının varlığı göstermektedir. Dirençli 

LM test bulguları da bu durumu desteklemektedir. İlgili çeşitliliğin 

bölgesel inovasyon üzerindeki pozitif yönlü etkisi Tavassoli ve Carbonara 

(2014), Castaldi vd. (2015), Aarstad vd. (2016), Miguelez ve Moreno 

(2018), Ejdemo ve Örtgvist (2020), Yang vd. (2020) araştırmalarının 

bulgularını onaylamaktadır. Ancak ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon 

üzerindeki negatif yönlü etkisi literatürdeki genel eğilimle ters 

düşmektedir. Bunun nedeninin literatürdeki araştırmalardaki 

örneklemlerin ağırlıklı olarak gelişmiş ülke örneklemleri olduğu ve bu 

ülkelerde NACE-4 sınıflandırmasına göre endüstrilerdeki firma sayısı ve 

çalışan sayısı verilerine ulaşıldığı ancak ülkemizde NACE- 4 

sınıflandırmasına göre endüstrilerdeki firma sayısı ve çalışan sayısı 

verilerine ulaşılamamasından dolayı Yang vd. (2020), Park ve Choi (2020) 

gibi araştırmalara paralel olarak NACE-2 sınıflandırması tabanlı verilerin 

kullanılması olduğu düşünülmektedir. Nitekim Yang vd. (2020)’nin Çin’in 

bölgeleri örneklemini kullandığı araştırmalarındaki ilgisiz çeşitliliğin 

bölgesel inovasyon üzerindeki etkisine dair bulguları da literatürdeki 

bulgularla çelişmektedir.  

5. Sonuç 

Marshall (1920), bölgedeki firmalar arasındaki bilgi aktarımının bölgedeki 

belirli bir endüstrinin uzmanlaşması ile teşvik edileceğini iddia ederken; 

Jacobs (1969) bölgedeki firmalar arasındaki bilgi aktarımı için farklı 

endüstrilerdeki firmaların bulunmasını yani çeşitliliğin olması gerektiğini 

savunmuştur. Uzmanlaşma ve çeşitlilik arasındaki ikileme Frenken vd. 

(2007), coğrafi yakınlığa ek olarak bilişsel yakınlığında bilgi aktarımında 

etkili olduğu hipotezinden hareketle ilgili ve ilgisiz çeşitliliği dâhil 

etmişlerdir. Frenken vd. (2007)’ni izleyen araştırmacılar ilgili ve ilgisiz 

çeşitliliğin bölgesel kalkınma ve bölgesel inovasyon üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Bilişsel yakınlığın çok olduğu ilgili çeşitliliğin firmaların 

kendi tabanlarına yakın bilgileri daha kolay özümseyebildiği ve firmalar 

arasındaki tamamlayıcı bilgi alışverişinin daha kolay olmasından dolayı 

bölgesel inovasyon üzerinde pozitif yönlü etkisi olması beklenmektedir. 

Bilişsel yakınlığın az olduğu ilgisiz çeşitliliğin de çok farklı niteliklere 

sahip endüstrilerin bilgilerin birleşmesinden dolayı radikal inovasyonlara 

yol açması beklenmektedir. İlgili ve ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon 

üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaların çoğunluğu gelişmiş ülke 

bölgeleri örneklemi üzerinedir. Gelişmekte olan ülke bölge örneklemleri 

üzerine ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisini 

inceleyen araştırma sayısı oldukça azdır. Bu azlık araştırma konusunun 
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temel belirleyicisi olmuştur. Bu bağlamda araştırmada 2010-2019 dönemi 

ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki etkisinin Düzey I 

bölgeleri örnekleminde mekânsal panel veri yöntemi ile analiz edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Dirençli LM testi bulguları araştırma modeli için en uygun yöntemin 

sabit etkiler mekânsal hata yöntemi olduğunu göstermektedir. Sabit etkiler 

mekânsal hata modeli bulgularına göre kişi başı Ar-Ge harcamaları, ilgili 

çeşitlilik ve beşeri sermayenin bölgesel inovasyon üzerinde artırıcı etkisi 

var iken, ilgisiz çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerinde azaltıcı etkisi 

vardır. Ayrıca nüfus yoğunluğunun bölgesel inovasyon üzerindeki etkisi 

anlamsızdır. İlgili çeşitliliğin bölgesel inovasyon üzerindeki artırıcı etkisi 

literatürdeki genel eğilimi desteklemekte iken, ilgisiz çeşitliliğin bölgesel 

inovasyon üzerindeki azaltıcı etkisi literatürdeki genel eğilime ters 

düşmektedir. Bu durumun literatürdeki gelişmiş ülkelerin bölge 

örneklemleri üzerine yapılan araştırmalarda ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin 

NACE-4 sınıflandırması tabanlı hesaplanıyor olması iken, bu araştırmada 

ilgili ve ilgisiz çeşitliliğin NACE-2 sınıflandırması tabanlı hesaplanıyor 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Düzey II ve Düzey III 

bölgeleri örneklemine ilişkin Ar-Ge harcamaları verilerine erişilememesi 

araştırmanın temel kısıtını oluşturmaktadır. Ar-Ge harcamalarının Düzey 

II ve Düzey II bölgeleri örneklemine ilişkin verilerine erişilememesinden 

dolayı Düzey II bölgelerinin birleşmesiyle oluşan Düzey I bölgeleri 

araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Diğer bölge sınıflandırmasına 

göre daha büyük bir örneklem olan Düzey I bölgeleri örneklemi ile yapılan 

araştırmada bölgeler arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerden oluşan 

mekânsal etki tam olarak yakalanamamaktadır. Gelecek dönemde bu 

konuyu incelemeyi düşünen araştırmacıların Düzey II ve Düzey III bölge 

örneklemlerine ilişkin verilere erişmesi durumunda konuya farklı bir bakış 

açısı getirebilirler. Ayrıca araştırma bulguları doğrultusunda politika 

yapıcılara bilişsel yakınlığın çok olduğu endüstrilerin bir araya toplanarak 

organize sanayi bölgeleri kurulmasına yönelik politikalar üretmesi 

önerilmektedir. İlgili çeşitliliğin yüksek olduğu bir bölgedeki firmalar 

arasındaki tamamlayıcı bilgi alışverişinin kolaylaşmasının bölgenin 

inovasyon kapasitesini artırmasına yol açacağı ve dolayısıyla bölgenin 

ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu yüzden 

bilişsel yakınlığı çok olan endüstrilerdeki firmaları bir araya toplamanın 

firmaların yanı sıra bölge ekonomisine de katkıda bulunması 

beklenmektedir. 
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1. Giriş 

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyüme için ihracata dayalı kalkınma 

modeli uygulamaktadırlar. Model çerçevesinde karşılaştırmalı üstünlüğü 

haiz anahtar sektörler belirlenmekte ve söz konusu sektörlerdeki üretim 

devlet eliyle teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda, üretimi teşvik edilen 

anahtar sektörlerin, diğer sektörlerle olan etkileşimi ve ithalata 

bağımlılıkları ekonominin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Üretimi teşvik edilmesi planlanan sektörlerin, diğer sektörlerle olan 

etkileşimi yüksek ve ithal bağımlılıkları düşük olan sektörlerden seçilmesi, 

modelin uygulanabilirliği açısından önemli rol oynamaktadır. Öyle ki, 

üretimi teşvik edilen söz konusu sektörlerdeki imalat artışı neticesinde 

artan girdi talebinin, yurt içinden karşılanıp karşılanmadığı, ekonominin 

gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir (Küçükkiremitçi, 2013). 

Zira söz konusu artıştan kaynaklanan girdi ihtiyacının ithalat yoluyla 

karşılanması, yeterli düzeyde döviz geliri bulunmayan gelişmekte olan 

ülke ekonomilerinde yapısal sorunları beraberinde getirmektedir. Bu 

çerçevede, üretimi devlet eliyle teşvik edilmesi planlanan sektörlerin 

belirlenmesi aşamasında, gerek söz konusu sektörlerin gerekse girdi temin 

ettikleri alt sektörlerin birbirileri ile olan bağımlılığının ve ithal girdi 

ihtiyaçlarının tespit edilmesi modelin uygulanabilirliği açısından büyük 

önem arz etmektedir. Üretimi teşvik edilmesi planlanan sektörlerin ithal 

girdi bağımlısı olan sektörlerden seçilmesi, ülke kaynaklarının ithalat 

yoluyla yurt dışına aktarılmasına (Küçükkiremitçi, 2013) ve böylelikle 

devlet bütçesinde gelir kayıplarına ve cari işlemler açığına sebep 

olabilmektedir. Bu durum da, uygulanan politikalarla hedeflenen kalkınma 

stratejisinin önünde engel teşkil etmektedir.  
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1980 sonrası Türkiye’de ithal ikame modeli terk edilerek, ihracata 

dayalı sanayileşme modeli uygulanmaya başlanmıştır. Ancak geçen 

zamanda Türkiye’de, imalat sanayi ürünleri ihracatını arttırma konusunda 

hedeflenen düzeyde artış sağlanamamıştır. Bununla birlikte, imalat 

sanayiinin mevcut üretim yapısı, sektörün ithal teknolojiye ve girdiye olan 

bağımlılığı sebebiyle ithalat artışını da beraberinde getirmiştir.  

Saygılı ve Saygılı (2011) yüksek oranlı ithal girdilerin Türkiye 

ihracatında belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyarlarken; benzer 

şekilde, Yalçın vd. (2012), 1998 - 2002 döneminde, üretimde ithal ara girdi 

kullanımının artış gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. OECD (2018)1 

tahminlerine göre, Türkiye’de ihracatın ithalat içeriği 2014 yılında yüzde 

21,8 seviyesinde bulunmaktadır (Erduman vd., 2019). Özellikle, görece 

katma değerli üretim yapan sektörlerde yüksek oranlarda ithal girdi 

kullanılmakta; bu durum da, Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısı üzerinde 

baskı oluşturmaktadır.  

Girdi çıktı analizi, Quesnay’in 1758’de yayınladığı Tableau 

Economique’den hareketle, Leontief (1936) tarafından geliştirilmiştir. 

Leontief (1936), söz konusu çalışmasında, Amerika Birleşik Devletleri’ne 

ait 1919 yılına ilişkin üretim verilerini istatistiki bir model haline getirerek; 

sektörlerin ilişkilerini bir tablo dahilinde düzenlemiştir. Rasmussen (1957) 

ise, Leontief’in geliştirmiş olduğu söz konusu tablodan yola çıkarak, 

sektörlere yönelik toplam ileri ve toplam geri bağlantı etkilerini 

hesaplamış; incelenen ülke nezdindeki üretici sektörlerin birbirileriyle olan 

etkileşim düzeylerini belirlemiştir. Yine Rasmussen (1957), anahtar sektör 

kavramını geliştirerek; söz konusu sektörlerin ülke ekonomisinin 

büyümesinde lokomotif görevi üstlenebileceklerini belirtmiştir. 

Rasmussen (1957), anahtar sektörlerin ülkenin kalkınmasına diğer 

sektörlere göre daha yüksek seviyelerde katkı sağladıklarını savunmuştur. 

Bu kez Hirschman (1958), sektörlere yönelik doğrudan geri ve doğrudan 

ileri bağlantı katsayılarını hesaplamak suretiyle anahtar sektörleri 

belirlemiş; böylelikle büyümeyi diğer sektörlere yaymak suretiyle 

ekonominin büyümesini tetikleyen sektörleri ortaya çıkartmayı 

hedeflemiştir. Söz konusu çalışmalara, Chenery ve Watanabe (1958), 

doğrudan geri ve doğrudan ileri bağlantı katsayılarına yönelik 

tanımlamaları geliştirmek suretiyle katkı sağlamışlardır. 

Türkiye ekonomisinde anahtar sektörlerin belirlenmesine yönelik 

yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan Ersungur ve Kızıltan 

(2008), 1973 ile 1998 yılları arasındaki altı adet girdi çıktı tablosunu 

kullanarak yaptıkları analiz sonucunda, sanayi sektöründeki gelişim ile 

tarım sektörünün anahtar sektör olmaktan çıktığını ortaya koyarlarken; 

                                                 
1OECD, 2018. Input-Output Tables 2018 edition (oecd.org)  

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTSI4_2018
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Yıldız ve Akduğan (2014), gelişme yolundaki ülke ekonomilerinde imalat 

sanayiinin önemli rol oynadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine imalat 

sanayiine odaklanan Han vd. (2011), 2002 yılına ilişkin girdi çıktı 

tablosunu kullanarak yaptıkları çalışma sonucunda, gıda ürünlerinin 

anahtar sektör konumunda bulunduğunu ortaya koyarlarken; Atan (2011), 

2002 yılına ait girdi çıktı tabloları ile gerçekleştirdiği analiz çerçevesinde 

ithal ara girdi bağımlılığı nedeniyle sektörel bağlantıların düşük düzeyde 

gerçekleşmekte olduğu sonucunu elde etmiştir. 

Başkol (2012), 2002 yılına yönelik girdi çıktı tabloları ile 

gerçekleştirdiği  çalışma neticesinde, kağıt ve kağıt ürünleri, kimya, plastik 

ve kauçuk, cam, taş ve toprak ürünleri ve metal eşya sanayiilerinin, anahtar 

sektör konumunda bulundukları sonucuna ulaşırken; Alp vd. (2017), 2002 

ile 2012 yıllarına ait girdi çıktı tablolarını kullanarak yaptıkları çalışmada, 

2002’de anahtar sektör niteliğinde bulunan on sektörün yüzde 40’ının 

anahtar sektör niteliğini kaybettiğini ortaya koymuşlardır. Ayaş (2017), 

1995 ile 2011 yılları arasındaki dünya girdi çıktı verileri2 ile yaptığı girdi 

çıktı analizi sonucunda, Türkiye ekonomisinin söz konusu dönemde 

ithalata daha bağımlı hale geldiği sonucuna ulaşırken; Maden ve Ertürk 

(2018), 2002 ile 2012 yıllarına ilişkin girdi çıktı tabloları ile yaptıkları 

çalışma neticesinde, turizm sektöründe ithal ara girdi kullanımının arttığını 

ortaya koymuşlardır. Kundak ve Aktop (2018), 2002 ile 2012 yıllarına 

yönelik girdi çıktı tablolarını kullanarak yaptıkları çalışma neticesinde, 

hava yolu taşımacılığının anahtar sektör konumunda bulunduğu sonucuna 

ulaşırlarken, Akbulut (2019), OECD tarafından 2015 yılına ilişkin olarak 

yayınlanan girdi çıktı tablosunu kullanarak yaptığı çalışmasında, imalat 

sanayi alt sektörlerinin ülke ekonomisi üzerinde önemli seviyede etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Bu bağlamda, bu çalışmada, 2012 yılına ilişkin girdi çıktı 

tablolarıyla, Türkiye sanayiindeki anahtar sektörlerin, girdi temin ettikleri 

diğer sektörler ile etkileşimlerinin ve ithalat bağımlılıklarının ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. Yine çalışma dahilinde, bahse konu anahtar 

sektörlerin yol açtıkları sızıntı oranlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu amaçla çalışma beş ana bölümden meydana gelmektedir. İkinci ve 

üçüncü bölümlerde, sırasıyla, dışa açık büyüme stratejileri ile ithalat 

bağımlılığının nedenleri ortaya konulmaktadır. Dördüncü bölümde veriler 

ve girdi çıktı analizine ait metodoloji; beşinci bölümde ise analiz sonuçları 

yer almaktadır. Çalışma, anahtar sektörlere yönelik ithalat bağımlılığından 

sıyrılmaya yönelik politika önerilerinin sunulduğu sonuç bölümüyle 

sonlandırılmaktadır. 

                                                 
2 Ayrıntılı bilgi için bakınız: WIOD Home (02.04.2021) 

http://www.wiod.org/home
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2. Dışa Açık Büyüme Stratejileri 

İhracata dayalı kalkınma modeli, ihracata yönelik üretimin artırılması 

yoluyla elde edilen döviz kazanımları nedeniyle özellikle gelişmekte olan 

ülkeler nezdindeki kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler uluslararası piyasalara açılmak suretiyle, 

ekonomilerinin uluslararası pazarlarda rekabetçi konum elde etmelerini 

amaçlamaktadırlar. Böylelikle ölçek ekonomilerinden yararlanmayı, yeni 

teknolojiler üretmeyi, istihdamı artırmayı ve böylece kalkınmayı 

hedeflemektedirler. Anahtar sektörlerdeki üretimin ihracata 

yönlendirilmesinin teşvik edilmesi, bahse konu sektörlere yönelik 

yatırımların artmasını beraberinde getirmekte; bu durum da ülke 

ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktadır (Balassa, 1978). İhracat 

gelirlerinin artması, ülke ekonomisinin büyümesini sağlamakta; istihdam 

ve verimlilik artışını ve yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasını 

beraberinde getirmektedir (Krueger, 1974). Bu yönüyle ihracata yönelik 

üretim yapan sektörlerdeki gelişim, ülke ekonomisinin kalkınmasını ve 

gelişmesini beraberinde getirmektedir. 

Ancak Singer - Prebisch (1950), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler  

arasındaki ticaretin, gelişmekte olan ülkeler aleyhine sonuçlara sebebiyet 

verebileceğini; benzer şekilde, Emmanuel (1972) ise, uluslararası ticaretin 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklı etkilere sebep olduğunu 

savunmaktadırlar (Harvey vd., 2010). Bir diğer değişle Harvey vd. (2010), 

küreselleşme paralelinde artan uluslararası ticaretin, gelişmiş ülkeler 

nezdinde büyük imkanlar yaratmakta olduğunu; ancak, gelişmekte olan 

ülkelerin bahse konu imkanlardan, gelişmiş ülkeler kadar 

yararlanamadıklarını ifade etmektedirler. Milanoviç (2002) de benzer 

şekilde, gini katsayısını esas alan çalışmasında, gelişmiş ülkelerin, 

uluslararası ticaretten, gelişmekte olan ülkelere göre daha çok kazanımlar 

elde ettiğini ortaya koymaktadır. Chang (2002), gelişmekte olan ülkelerin 

korumacı politikalar sayesinde kalkınma yolunda önemli gelişmeler 

kaydettiklerini; ancak günümüz dünyasında, gelişmekte olan ülkelerin 

korumacı politikaları uygulamalarının, uluslararası kurumlar3 tarafından 

engellendiğinin altını çizmektedir. Söz konusu görüşler ışığında, ihracata 

yönelik kalkınma modeli ile hedeflenen büyümenin, ülkelerin sahip 

oldukları potansiyellerin yanı sıra, farklı ekonomik ve siyasi yapıları 

itibariyle değişiklikler gösterdiğinin altını çizmek gerekmektedir.  

Kalkınma yolundaki ülkeler, ihracata dayalı sanayileşme modeli 

öncesinde iç piyasalarını geliştirmek amacıyla, genellikle ithal ikameye 

yönelik politikalar uygulamaktadırlar. Söz konusu ülkeler, ithal ikame 

modeli çerçevesinde, ülke içinde anahtar sektörler belirlemek suretiyle söz 

konusu sektörlere yönelik üretimi teşvik etmekte; daha sonra, anahtar 

                                                 
3 DTÖ, IMF ve DB gibi 
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sektörlerin liderliğinde ihracata dayalı sanayileşme modeline 

yönelmektedirler. Öncelikle, üretimi teşvik edilen söz konusu anahtar 

sektörlerdeki ihracat artışı ile döviz gelirlerinin artırılması 

amaçlanmaktadır. Böylelikle, uzun vadede, ülke ekonomisinin, 

uluslararası pazarlarda rekabet edebilir düzeylere ulaşması; uluslararası 

bilinirliği haiz markalar yaratması, sermaye birikimi sağlaması ve ülke 

nezdinde verimli yatırımların artması ve böylece ülkenin kalkınması 

hedeflenmektedir. 

2.1. İthal İkameci Sanayileşme Modeli 

İthal ikame, daha önce ithal edilen malların yerli üretimini teşvik 

etmeye odaklanan kalkınma stratejisidir. Söz konusu model kapsamında, 

sermaye malları ve teknoloji ithalatı teşvik edilmekte; böylelikle, yurt içi 

bebek endüstrilerinin korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. G. 

Kore, ithal ikame modeli çerçevesinde, bebek endüstrilerinin korunması ve 

gelişmesi açısından uygulamış olduğu politikalarla önemli bir örnektir. Söz 

konusu model çerçevesinde G. Kore, değerli döviz kuru, yüksek gümrük 

tarifeleri, kotalar gibi politikalar yoluyla, ithalatın önlenmesini sağlamış; 

bebek endüstrisi gibi uygulamalarla, yurt içi sanayilerinin gelişmesini 

sağlamış, uzun vadede ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli 

kazanımlar elde etmiştir (Sönmez; 2011:5). G. Kore, anahtar sektörlere 

(çelik, elektronik ve otomotiv sektörü) yönelik olarak tasarlamış olduğu 

özgün teşvik politikalar çerçevesinde çelikte “Posco”, elektronik 

sektöründe “Samsung” ve “LG”, otomotiv sektöründe “Hyundai” gibi 

uluslararası markalar yaratmış; söz konusu markaların liderliğinde ülkenin 

ekonomik gelişimine yönelik büyük gelişmeler kaydetmiştir (Erkök, 

2019).  

İthal ikame modeli çerçevesinde, yerel piyasada üretimin teşvik 

edilmesi amacıyla, ithalata yönelik yüksek gümrük vergileri ve kotalar 

uygulanmaktadır. Ayrıca, döviz kontrolleri ve döviz kuru müdahaleleri 

gibi yöntemlerle, ithalatın engellenmesi amaçlanmaktadır. Böylece ilk 

etapta, emek yoğun tüketim mallarının yurt içi üretiminin teşvik edilmesi 

ve böylelikle sermaye birikimi elde edilmesi; ikinci etapta ise, görece 

yüksek katma değerli üretimin özendirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla 

birlikte, yine ülkede, anahtar sektörler belirlenerek, bahse konu sektörlere 

yönelik üretimin, çeşitli teşvik politikaları çerçevesinde artırılması; bu 

sayede, söz konusu anahtar sektörlerde ölçek ekonomisi ile üretim 

yapılması ve teknoloji geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, söz 

konusu anahtar sektörler vasıtasıyla, ülke nezdinde güçlü bir sanayii alt 

yapısı oluşturulması; anahtar sektörlerde üretim yapan firmaların dünya 

piyasalarına yön veren kuvvetli oyuncular konumuna ulaşmaları 

amaçlanmaktadır.  
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2.2. İhracata Dayalı Sanayileşme Modeli 

İhracata dayalı büyüme modeli, ilgili ekonominin, uluslararası 

pazarlar ekseninde yeniden yapılandırılmasını içermektedir (Sönmez; 

2011:1). İhracata dayalı büyüme modeli ile, ülke ekonomilerinin 

uluslararası piyasalar ile rekabet edebilir düzeye taşınmaları, böylelikle, 

döviz gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Model ile, ihracata yönelik 

üretimin özendirilmesi; güçlü bir sanayi alt yapısı geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, model ile, ihracat odaklı üretim yapan 

anahtar sektörlere yönelik spesifik teşvik planlamaları geliştirilmektedir. 

İhracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde, anahtar sektörlerin 

uluslararası standartlarda üretim yapabilmeleri büyük önem taşımaktadır. 

Bu sebeple, söz konusu sektörlerde verimliliğin artırılmasına yönelik 

modern teknolojilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Modelde, 

yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmekte, söz konusu yatırımlar 

çerçevesinde uluslararası pazarlara daha hızlı entegre olunması; 

uluslararası pazarlarda rekabet edebilir standartlarda üretim yapılması ve 

böylelikle uluslararası piyasalarda söz sahibi olunması hedeflenmektedir. 

Böylece, ülke içinde yeni sanayilerin kurulması; refahın artması, istihdam 

yaratılması, ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınması amaçlanmaktadır.  

Ancak söz konusu politikalar çerçevesinde üretimi özendirilen 

anahtar sektörlerin, temel hammadde ve ara girdi temininde ithalata 

bağımlı yapıda bulunmaları, model ile hedeflenen ekonomik büyümenin 

önünde engel teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayı, ihracata yönelik 

üretimi teşvik edilen anahtar sektörlerin, hammadde ve ara malı temin 

koşullarının dikkate alınması -modelin uygulanabilirliği açısından -büyük 

önem arz etmektedir. Zira gelişmekte olan ülkelerin üretim yapılarındaki 

en önemli zafiyet, sermaye ve teknoloji geliştirme eksikliklerinden 

kaynaklanan; üretimin ithalata bağımlı yapısıdır. Bu sebeple de, üretiminin 

özendirilmesi planlanan anahtar sektörlerin, üretim aşamasında ihtiyaç 

duydukları girdilerin yurt içi temin koşullarının, teşvik planlaması 

esnasında tespit edilmesi, hedeflenen ekonomik büyüme bakımından 

büyük önem arz etmektedir. 

3. İthal Bağımlılığı 

Gelişmekte olan ülkelerin üretim yapılarındaki en önemli zafiyetlerinden 

biri, üretimin ithalata bağımlı yapısıdır. Bir diğer ifadeyle, ara malına ve 

ham maddeye dayalı ithalat ile sanayi ürünlerine dayalı ihracat yapısıdır. 

Öyle ki, ihracata dayalı sanayileşme modeli çerçevesinde, söz konusu ülke 

ihracatlarında gözlemlenen artış, bahse konu ülkeleri ithalata bağımlı hale 

getirebilmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde, üretimin ithal ara girdilere bağımlı 

yapısına sebep olan birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerden bir tanesi 

olan “döviz kuru”, ilgili ülke nezdinde ithalata bağımlı üretim yapısı 
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oluşturulmasında önemli roller oynayabilmektedir. Örneğin, fazla değerli 

yerel para, üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemekte; ithalatı cazip 

hale getirmekte (Yeldan, 2016), ithalata bağımlılığı ve böylelikle cari 

işlemler açığını artırmaktadır. Öyle ki bu durum, gelişmekte olan ülkelerde 

üretimin artırılmasının önündeki başlıca engellerden birini 

oluşturmaktadır. Zira gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları, üretim ve 

ihracata odaklanmak suretiyle uluslararası piyasalarda rekabetçi konuma 

ulaşmaları ve böylelikle elde ettikleri döviz kazanımları ile sermaye 

birikimi sağlamaları ile mümkün olmaktadır. Buna karşılık, yerli üretimde 

meydana gelen azalma, istihdamı olumsuz etkilemekte; bu durum da gelir 

dağılımı bozukluğuna, toplam talepte azalışa ve ekonomik durgunluğa 

zemin hazırlamaktadır. Öte yandan, aşırı değerlenen döviz kuru, ihracata 

yönelik üretim yapan sektörlerin kısa vadede gelirlerinde artış yaratmakta; 

uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırmaktadır. Ancak orta 

vadede, ithalata bağımlı yapıları itibariyle, girdi maliyetlerini artırmakta; 

üretim planlamalarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerin ithal girdi bağımlılığından 

sıyrılamamalarındaki en temel sebeplerden bir diğeri de, inovasyon ve Ar-

Ge yatırımlarındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Günümüz 

dünyasındaki yenilikçi teknolojiler, ekonomik gelişmede kilit rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda, teknolojik gelişmeler ve inovasyon 

kalkınmanın en temel güçlerinden birini oluşturmaktadır. Yeterli 

düzeylerde Ar-Ge yatırımı yapmayan ülkeler, yenilikçi teknoloji 

geliştirememekte, yüksek verimlilik düzeyine ulaşamamakta ve böylelikle 

dışa bağımlı yapıdan sıyrılamamaktadırlar. Bu döngü, gelişmekte olan 

ülkeleri, teknolojik açıdan pek çok gelişim sağlamış olan gelişmiş ülkelere 

daha da bağımlı hale getirmektedir. Ar-Ge ve kalkınma arasında güçlü 

ilişkiler bulunmaktadır (OECD, 2000). Öyle ki teknoloji geliştiremeyen 

ülkelerdeki üretim süreçlerindeki dışa bağımlılık artarak devam 

etmektedir. 

Üretimin dışa bağımlı olmasında yapısal birçok faktör 

bulunmaktadır. Belli başlı yapısal faktörleri, istikrarsız ekonomik yapı,  

yüksek politik risk algısı, yatırımların yetersizliği, yüksek faiz ve kısa 

vadeli borçlanma ve enerjide yoğun ithal bağımlılığı olarak sıralamak 

mümkündür. 

Gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki istikrarsızlığın en temel 

sebepleri, kısa vadeli popülist ve miyop politika planlamaları, enflasyon, 

ekonomik krizler ve borç yükü olarak sıralanabilir. Ekonomideki 

istikrarsızlık, milli gelir artışını olumsuz yönde etkilemektedir. Buna 

karşılık, istikrar beklentilerinin olumlu olması, ülke ekonomisinde 

genişletici etkileri beraberinde getirebilmektedir (Perotti, 1996:108-109). 

İstikrarsız ekonomik yapı, ilgili ülkeye yatırım yapılabilmesine yönelik 

ihtiyaç duyulan güven ortamının bozulmasına neden olmaktadır. Bir başka 
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ifadeyle, ilgili ülkede yatırım yapılması, söz konusu ülkeye atfedilen 

politik risk algısı ile yakından ilişkilidir. Öyle ki, ilgili ülkeye yönelik 

yüksek politik risk algısı, gerek yatırımları gerekse sermaye transferini 

engellemektedir. İstikrarsız ekonomik yapıya paralel yükselen politik risk 

algısı, finans sektöründe de olumsuz koşullar doğurmakta; yatırımların 

finansmanını güçleştirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki finansman 

kaynaklarının yetersizliği, potansiyel yatırımların önünü kesmekte; bu 

durum da ithalata olan bağımlılığı artırmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkeler, portföy yatırımlarını özendirmek için, kuru 

sabitlemeye ve faizi yüksek seviyelerde tutmaya yönelik politikalar 

uygulamaktadırlar. Ancak, söz konusu politikalar, ekonomideki 

kırılganlığı artırmakta; bu durum da, faizin yüksek seviyelerde 

konumlanmasını beraberinde getirmektedir (Yeldan, 2016). Politik 

risklerin yüksek seviyelerde seyrettiği ülkelerde, faiz ve dövizin gelecek 

değerlerinin tespit edilmesi güç olduğundan, bahse konu ülkelerde yatırım 

yapmak zorlaşmaktadır. Bununla birlikte, yabancı yatırımcılar, yüksek faiz 

sunan söz konusu ülkelerde -spekülatif kazanç elde etmek amacıyla- 

finansal enstrümanlara yönelebilmektedirler. Huizinga (1993), sermaye 

maliyetindeki muğlaklığın, enflasyondaki muğlaklıkla ilişkili olduğunun; 

bu durumun da, faiz oranlarını etkilediğinin altını çizmektedir. Chan 

(1994) benzer şekilde, söz konusu koşulların, enflasyon belirsizliğini 

artırdığını ifade etmektedir. Bahse konu belirsizlik, faiz oranlarında artışa 

neden olmakta; faiz oranlarındaki artış da potansiyel yatırımları 

engellemek suretiyle reel ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde 

etkilemektedir. Zira enflasyon belirsizliğindeki artış, politik risk algısı ile 

risk primini artırarak, faiz oranlarında yükselmeye neden olmaktadır. Faiz 

oranlarındaki artış ise, yatırımların azalmasını beraberinde getirmektedir 

(Pindyck, 1993). Dolayısıyla, ekonomideki artan politik risk algısının 

faizler; faiz oranlarının da yatırımlar üzerinde kritik düzeyde önemli rolü 

bulunmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki dışa bağımlılığın bir diğer unsuru da 

enerji alanındaki yetersiz yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Ülkelerin 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde enerji ihtiyacının 

karşılanmasına yönelik etkin politikaların tasarlanması; böylece üretim 

aşamasında enerjide dışa bağımlılıklarının azaltılması, üretkenlikleri ile 

verimliliklerinin artırılması ve arz güvenliklerinin sağlanması büyük önem 

arz etmektedir. Mevcut enerji kaynaklarının yetersiz kalması, gelişmekte 

olan ülkelerin büyük oranda dışa bağımlılığını artırdığından, söz konusu 

ülkelerin, sürdürülebilir kalkınma için enerji verimliliğini artıran teknoloji 

geliştirmeleri kritik düzeyde önemi haizdir.  

Gelişmekte olan ekonomilerin kalkınabilmelerinde ithal 

bağımlılıklarına neden olan yapısal faktörlerin ortadan kaldırılmasına 

yönelik uzun vadeli istikrar politikaların tasarlanması kritik rol 
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oynamaktadır. Bu noktada, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan “kısa 

vadeli” büyümeyi önceleyen miyop politikalarla ekonominin temel 

dinamiklerinin sarsılmakta olduğunun altını çizmek gerekmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde, ekonomideki toplam üretimi tetiklemesi 

beklenen anahtar sektörlerin belirlenmesi ile birlikte gerek anahtar 

sektörler gerekse söz konusu sektörlerin etkileşimde bulunduğu diğer 

sektörleri kapsayacak şekilde uzun vadeli ve etkin teşvik politikalarının 

tasarlanması büyük önem arz etmektedir. Zira sürdürülebilir ekonomik 

kalkınma, ancak ve ancak söz konusu sektörlerin ithal bağımlı üretim 

yapısından sıyrılmayı önceleyen uzun vadeli yapısal dönüşümleri içeren 

politikalarla mümkün olmaktadır.  

Sonuç itibariyle, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ihracata 

dayalı kalkınma hedefi çerçevesinde, üretimi teşvik edilmesi öngörülen 

sektörlerde ithal girdiye ihtiyaç duyulmakta olup olmadığı hususunun -

planlama esnasında – tespiti; bahse konu politikalar ile hedeflenen 

ekonomik gelişimin etkinliği bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Yine söz konusu teşviklerin geri dönüşlerinin, belirli dönemler itibariyle 

ölçülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi; ölçme, izleme ve denetleme 

sonuçlarına göre gerekli ilave tedbirler alınması, teşviklerin etkinliği 

bakımından önemli rol oynamaktadır. 

4. Girdi-Çıktı analizi 

Girdi çıktı analizi, bir ülke ekonomisindeki sektörlerin birbirileriyle olan 

ilişkilerini inceleyen bir genel denge analizidir (Aydoğuş, 2010). Birçok 

ülkede ekonomi politikaları uygulanırken, analitik bir araç olarak girdi 

çıktı analizi kullanılmaktadır. Girdi Çıktı analizi, ekonomideki 

değişikliklerin belirli bir sektöre etkisini ve bir veya daha fazla sektördeki 

değişikliklerin ekonomiye etkisini ortaya koymaktadır. Girdi çıktı tablosu, 

bir ekonomide yer alan sektörlerin bir birim üretim yapabilmek için 

kullandıkları girdileri ve aynı şekilde elde edilen çıktıları ortaya 

koymaktadır (Küçükkiremitçi, 2013). Girdi çıktı analizi ile, 

 Sektörler tarafından üretim aşamasında kullanılan girdiler, 

 Kullanılan girdilerin temin edildiği sektörler, 

 Kullanılan girdilerin oranı, 

 Belirli bir sektör üretiminin girdi olarak kullanılma oranı, 

 Belirli bir sektör üretiminin girdi olarak kullanıldığı sektörler, 

 Sektörler tarafından üretim aşamasında kullanılan ithal girdi 

oranı  

hesaplanabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki teşvik planlaması 

esnasında aşağıda yer alan hususların -söz konusu teşvik çerçevesinde 

hedeflenen ekonomik büyümenin etkin olabilmesi açısından -ölçülmesi 

gerekmektedir:  
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 anahtar sektör üretiminde kullanılan girdiler (hammadde ve ara 

malı), 

 anahtar sektörler nezdinde hedeflenen büyüme artışı 

neticesinde söz konusu hammadde ve ara mallarının temin 

koşulları, 

 girdi talep edilen bahse konu alt sektörlerin yurt içi üretim 

düzeylerinin yeterli olup olmadığı, 

 hedeflenen büyüme artışı neticesinde hangi alt sektörlerin 

ithalat artışı yarattığı. 

Bir başka ifadeyle, ülke ekonomisi açısından anahtar sektörlerin 

belirlenmesi aşamasında, söz konusu hesaplamaların yapılması; böylelikle, 

teşvik ile planlanan ekonomik büyümenin gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğinin ve söz konusu politikanın ekonomik büyüme 

bakımından etkin olup olmayacağının ölçülmesi gerekmektedir.  

Girdi çıktı analizi ile hesaplanan katsayılar aşağıda yer almaktadır:  

 “Doğrudan İleri Bağlantı” 

 “Toplam İleri Bağlantı”  

 “Doğrudan Geri Bağlantı”  

 “Toplam Geri Bağlantı” 

 “İthal Girdi” 

 “Sızıntı” 

Doğrudan geri bağlantı katsayısı (DGBK), belirli bir sektörün, 

üretim aşamasında diğer sektörlerden kullanmakta olduğu ara girdilerin, 

bahse konu sektörün toplam üretimine oranını ortaya koymaktadır. 

Doğrudan ileri bağlantı katsayısı (DİBK), belirli bir sektörün, diğer 

sektörlere sağladığı ara girdilerin, bahse konu sektörün toplam üretimine 

oranını ortaya koymaktadır (Chenery and Watanabe, 1958). DGBK ve 

DİBK denklemleri aşağıda yer aldığı şekilde formüle edilmektedir: 

 

𝐷𝐺𝐵𝐾𝑖 =∑
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗

𝑛

𝑖=1

=∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 (1) 

𝐷𝐼𝐵𝐾𝑗 =∑
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖

𝑛

𝑗=1

=∑𝑏𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

(2) 

 

Toplam geri bağlantı katsayısı (TGBK), belirli bir sektörde meydana 

gelen bir birim talep artışının ekonomide yarattığı üretim artışını ortaya 

koymaktadır. Toplam ileri bağlantı katsayısı (TİBK), tüm sektörlerde 
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meydana gelen bir birim talep artışının belirli bir sektör üretiminde 

yarattığı artışı ortaya koymaktadır.  

Rasmussen (1956), Leontief ters (L) matrisinin sütun (veya satır) 

toplamlarından sektörler arası bağlantılarını, farklı bir metodoloji 

kullanarak hesaplamış olup, bahse konu hesaplamada yer alan  L = (I − 

A)−1 denklemindeki A, girdi çıktı tablosunu ifade etmektedir. L’ye atıfla 

TGBK ve TİBK denklemleri aşağıda yer aldığı şekilde formüle 

edilmektedir:  

𝑻𝑮𝑩𝑲 𝒊
𝑳 =∑𝒈𝒊𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

 (3) 𝑻𝑰𝑩𝑲 𝒋
𝑳 =∑𝒛𝒊𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

 (4) 

 

Sızıntı katsayıları (LI) bir sektörün ithalat bağımlılığını (8. 

Denklem) göstermektedir. (Am ithal girdi çıktı tablosunu, Ad yerli girdi 

çıktı tablosunu, Yd ise Türkiye için belirli bir sektörün nihai talebini ortaya 

koymaktadır. 

 

𝑋𝑖 = (𝐼 − 𝐴𝑑)
−1𝑌𝑖𝑑 (5) 𝐿𝐼 = 𝐴𝑚(𝐼 − 𝐴𝑑)

−1 (8) 

𝐴𝑚𝑋𝑖 = 𝐴𝑚(𝐼 − 𝐴𝑑)
−1𝑌𝑖𝑑 (6) 

𝑆𝚤𝑧𝚤𝑛𝑡𝚤 𝑖
𝐿𝐼 =∑𝑙𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 
(9) 

𝑀𝑖 = 𝐴𝑚(𝐼 − 𝐴𝑑)
−1𝑌𝑖𝑑 (7)  

 

Bu çalışmada sektörlerin diğer sektörlerle etkileşimi ve ithalata 

bağımlılıkları TÜİK tarafından 2012 yılı için yayınlanan girdi çıktı 

tabloları kullanılarak hesaplanmıştır. Sektörler güç (P), (10. Denklem) ve 

duyarlılık (S) (11 Denklem) katsayılarına göre sınıflandırılmıştır: 

𝑷𝒋 =

𝟏
𝒏
𝒈𝒊𝒋

𝟏
𝒏𝟐
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(10) 
𝑺𝒊 =

𝟏
𝒏
𝒛𝒊𝒋

𝟏
𝒏𝟐

∑ 𝒛𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

 

 

(11) 

Her bir sektöre yönelik yapılan hesaplamada;  

Pj  > 1 ve Si  > 1 ise, ilgili sektör anahtar sektör, 

Pj  > 1 ve Si  < 1 ise, doğrudan geri bağlantısı yüksek,   

Pj  < 1 ve Si  > 1 ise doğrudan ileri bağlantısı yüksek, 

Pj  < 1 ve Si < 1'i ise bağımsız, 

olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Bir diğer ifadeyle Rasmussen, sektörlere yönelik olarak yayılma 

güçlerini ve duyarlılıklarını hesaplayarak; katsayıları görece yüksek 

seviyelerde bulunan sektörleri anahtar sektörler olarak tanımlamıştır. 

Rasmussen, ekonominin büyümesine, anahtar sektörlerin diğer sektörlere 

göre daha yüksek seviyelerde katkı sağladıklarını belirtmektedir 

(Küçükkiremitçi, 2013). 

TÜİK tarafından hazırlanan 2012 arz kullanım ve girdi çıktı tabloları 1968, 

1973, 1979, 1985, 1990, 1996, 1998 ve 2002 yılı tablolarından sonra 

hazırlanan dokuzuncu tablodur.  

5. Analiz Bulguları 

2012 yılına ilişkin girdi çıktı tabloları ile yapılan analiz neticesinde 

Türkiye ekonomisindeki anahtar sektörler belirlenmiştir. Söz konusu 

sektörler aşağıda (Tablo-1) yer almaktadır. 

Tablo-1: Anahtar Sektörler 

Kod4 Sektör 

C10-C12 Gıda, içecekler ve tütün ürünleri 

C13-C15 Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler 

C17 Kâğıt ve kâğıt ürünleri 

C18 Basım ve kayıt hizmetleri 

C22 Kauçuk ve plastik ürünler 

C24 Ana metaller 

D35 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

F İnşaatlar ve inşaat işleri 

H49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri 

J59_J60 

Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık 

hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık 

ve yayıncılık hizmetleri 

M73 Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri 

 

Anahtar sektörlerinin doğrudan geri bağlantı (DGBK), doğrudan 

ileri bağlantı (DİBK) katsayıları, toplam geri bağlantı (TGBK) ve toplam 

ileri bağlantı (TİBK) katsayıları hesaplanmış olup Tablo-2 de yer 

almaktadır.  

                                                 
4 CPA 2008 
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Tablo-2 Anahtar Sektörlerin Bağlantı Katsayıları 

Sektör DGBK DİBK TGBK TİBK 

Gıda, içecekler ve tütün 

ürünleri 0.66 0.59 2.14 1.96 

Tekstil, giyim eşyası, deri ve 

ilgili ürünler 0.59 0.62 2.14 2.07 

Kâğıt ve kâğıt ürünleri 0.50 0.68 1.88 2.21 

Basım ve kayıt hizmetleri 0.60 0.48 2.09 1.70 

Kauçuk ve plastik ürünler 0.59 0.47 2.00 1.81 

Ana metaller 0.53 1.16 1.88 2.98 

Elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme 0.78 1.25 2.70 4.36 

İnşaatlar ve inşaat işleri 0.60 0.65 2.14 2.02 

Kara taşımacılığı ve boru 

hattı taşımacılığı hizmetleri 0.45 1.22 1.75 3.33 

Sinema filmi, video ve 

televizyon programı 

yapımcılık hizmetleri, ses 

kaydı ve müzik yayımlama; 

programcılık ve yayıncılık 

hizmetleri 0.50 0.55 1.95 2.10 

Reklamcılık ve pazar 

araştırması hizmetleri 0.66 0.60 2.34 2.03 

 

Söz konusu tablonun incelenmesinden DGBK bakımından en 

yüksek değere sahip sektörün elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olduğu 

gözlemlenmektedir5. 

                                                 
5 Anahtar sektörlerin DGBK bakımından sıralanması neticesinde en yüksek değere 

sahip olan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmeyi sırasıyla, i. gıda, içecekler ve 

tütün ürünleri, ii. reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri, iii. inşaatlar ve inşaat 

işleri, iv. basım ve kayıt hizmetleri, v. kauçuk ve plastik ürünleri, vi. tekstil, giyim 

eşyası, deri ve ilgili ürünleri, vii. ana metaller, viii. kağıt ve kağıt ürünleri, ix. 

sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve 

müzik yayımlama, programcılık ve yayıncılık hizmetleri, x. kara taşımacılığı ve 

boru hattı taşımacılığı hizmetleri takip etmektedir.  
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2012 yılına ilişkin girdi çıktı tabloları ile yapılan analiz neticesinde 

Türkiye ekonomisindeki DGBK bakımından en yüksek değere sahip olan 

ilk üç sektörün elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, gıda, içecekler ve 

tütün ürünleri ve reklamcılık ve pazar araştırması hizmetlerinin olduğu 

anlaşılmıştır. Söz konusu sektörlerde meydana gelen üretim artışı, ara girdi 

talebinde bulundukları diğer sektörlerin üretimlerini de artırmakta; 

dolayısıyla ekonomideki toplam üretimi artırmaktadır. Bir başka deyişle 

DGBK bakımından yüksek değere sahip olan söz konusu sektörler, 

Türkiye ekonomisindeki üretim ve değer zincirini tetiklemeleri; 

dolayısıyla istihdam potansiyeline ve ekonomik büyümeye yol açmaları 

bakımından önemli konumu haizdirler. Söz konusu sektörler aynı zamanda 

anahtar sektör niteliğini haiz sektörlerdir. 

Tablo- 2’nin incelenmesinden, Türkiye ekonomisindeki anahtar 

sektörler içinde en yüksek DİBK’na sahip sektörün yine elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme olduğu anlaşılmaktadır6. 

2012 yılına ilişkin girdi çıktı tabloları ile yapılan analiz neticesinde 

Türkiye ekonomisindeki DİBK bakımından en yüksek değere sahip olan 

ilk beş sektör arasında anahtar sektör özelliğini haiz olan elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme, kara taşımacılığı, boru hattı taşımacılığı hizmetleri 

ve ana metallerin bulunduğu anlaşılmaktadır. DİBK bakımından en yüksek 

katsayıya sahip olan söz konusu sektörlerdeki üretim ağırlıklı olarak diğer 

sektörler tarafından girdi (hammadde /ara malı) olarak kullanılmakta 

olduklarından, bahse konu sektörler ithalata olan bağımlılığı azaltma 

konusunda önemli rol oynamaktadırlar.  

Tablo- 2’nin incelenmesinden, Türkiye ekonomisindeki anahtar 

sektörler içinde en yüksek TGBK’na sahip sektörün yine elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme olduğu anlaşılmaktadır7. 

2012 yılına ilişkin girdi çıktı tabloları ile yapılan analiz neticesinde   

Türkiye ekonomisindeki TGBK bakımından en yüksek değere sahip olan 

                                                 
6 Söz konusu sektörü sırasıyla i. kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 

hizmetleri, ii. ana metaller, iii. kağıt ve kağıt ürünleri, iv. inşaatlar ve inşaat işleri, 

v. tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünleri, vi. reklamcılık ve pazar araştırması 

hizmetleri, vii. gıda, içecekler ve tütün ürünleri, viii. sinema filmi, video ve 

televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama, 

programcılık ve yayıncılık hizmetleri, ix. basım ve kayıt hizmetleri ve x. kauçuk 

ve plastik ürünler bulunmaktadır. 
7 Söz konusu sektörü sırasıyla i. reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri, ii. 

inşaatlar ve inşaat işleri, iii. gıda, içecekler ve tütün ürünleri, iv. tekstil, giyim 

eşyası, deri ve ilgili ürünleri, v. basım ve kayıt hizmetleri, vi. kauçuk ve plastik 

ürünler, vii. sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses 

kaydı ve müzik yayımlama, programcılık ve yayıncılık hizmetleri, viii. kağıt ve 

kağıt ürünleri, ix. ana metaller ve x. kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 

hizmetleri bulunmaktadır. 
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ilk beş sektör arasında anahtar sektör özelliğini haiz olan elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme, reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri, 

inşaatlar ve inşaat işleri ve gıda, içecekler ve tütün ürünlerinin bulunduğu 

anlaşılmıştır. TGBK bakımından en yüksek katsayıya sahip olan söz 

konusu sektörlerin sahip olduğu katsayılar, söz konusu sektör ürünlerine 

yönelik meydana gelen talep değişimi sonucunda ekonomide meydana 

gelen toplam üretim artışını ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle, söz 

konusu sektörler ekonomideki üretimi tetiklemeleri açısından önemli 

konumu haizdirler.  

Tablo- 2’nin incelenmesinden, Türkiye ekonomisindeki anahtar 

sektörler içinde en yüksek TİBK’na sahip sektörün yine elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme olduğu anlaşılmaktadır8 

TÜİK tarafından oluşturulan 2012 yılına ait girdi çıktı tabloları 

kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda, Türkiye ekonomisindeki TİBK 

bakımından en yüksek değere sahip olan ilk beş sektör arasında anahtar 

sektör özelliğini haiz olan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, kara 

taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri ve ana metallerin 

bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Türkiye ekonomisindeki anahtar sektörlerin üretim esnasında 

kullanmakta oldukları ithal girdi oranları hesaplanmıştır. Bahse konu 

oranlar Tablo-3’de sunulmaktadır. 

  

                                                 
8 Söz konusu sektörü sırasıyla i. kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı, ii. ana 

metaller, iii. kağıt ve kağıt ürünleri, iv. sinema filmi, video ve televizyon programı 

yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama, programcılık ve yayıncılık 

hizmetleri, v. tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünleri, vi. reklamcılık ve pazar 

araştırması hizmetleri, vii. inşaatlar ve inşaat işleri, viii. gıda, içecekler ve tütün 

ürünleri, iv. kauçuk ve plastik ürünleri ve v. basım ve kayıt hizmetleri 

bulunmaktadır. 
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Tablo-3 Anahtar Sektörlerin İthal Ara Girdi Oranları 

Sektör İthal Ara Girdi Oranı 

 

Ara 

Girdiler 

İçinde 

Toplam 

Girdiler 

İçinde 

Gıda, içecekler ve tütün ürünleri 0.15  0.10 

Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler 0.18  0.11 

Kâğıt ve kâğıt ürünleri 0.38  0.19 

Basım ve kayıt hizmetleri 0.27  0.16 

Kauçuk ve plastik ürünler 0.39  0.23 

Ana metaller 0.37  0.20 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 0.27  0.21 

İnşaatlar ve inşaat işleri 0.11  0.06 

Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 

hizmetleri 0.14  0.06 

Sinema filmi, video ve televizyon 

programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı 

ve müzik yayımlama; programcılık ve 

yayıncılık hizmetleri 0.15  0.08 

Reklamcılık ve pazar araştırması 

hizmetleri 0.07  0.05 

 

Tablo-3 incelendiğinde, yaklaşık 0.39 ile en yüksek katsayıya 

kauçuk ve plastik ürünlerin sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 2’de 

görüldüğü üzere bahse konu sektör üretim aşamasında yaklaşık 59 birim 

ara girdi kullanmakta9; bu girdilerin yüzde 39’u ithal ara girdilerden 

oluşmaktadır. Bu bilgiden hareketle kauçuk ve plastik ürünlerin sektöründe 

100 birim üretim yapıldığında 23 birim ithal ara girdi kullanılmakta olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Yine Tablo-2 ve Tablo-3 incelendiğinde, 100 birimlik  

 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretiminde 21, 

 Ana metaller üretiminde 20, 

 Kâğıt ve kâğıt ürünleri üretiminde 19, 

                                                 
9 DGBK=0,59 
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 Basım ve kayıt hizmetleri üretiminde 16, 

 Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünlerde 11, 

 Gıda, içecekler ve tütün ürünlerinde 10, 

 Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, 

ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık 

hizmetlerinde 8, 

 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetlerinde 6, 

 İnşaatlar ve inşaat işlerinde 6, 

 Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetlerinde 5 

birim değerinde ithal girdi kullanılmakta olduğu anlaşılmaktadır.  

Öte yandan Türkiye ekonomisindeki anahtar sektörlerin üretimi 

içindeki sızıntı katsayıları hesaplanmış olup Tablo- 4’de yer almaktadır. 

Tablo-4 Anahtar Sektörlerin Sızıntı Katsayıları 

Sektör 

Sızıntı 

Katsayısı 

Gıda, içecekler ve tütün ürünleri 0.19 

Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler 0.23 

Kâğıt ve kâğıt ürünleri 0.32 

Basım ve kayıt hizmetleri 0.32 

Kauçuk ve plastik ürünler 0.38 

Ana metaller 0.31 

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 0.48 

İnşaatlar ve inşaat işleri 0.19 

Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 

hizmetleri 
0.17 

Sinema filmi, video ve televizyon 

programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı 

ve müzik yayımlama; programcılık ve 

yayıncılık hizmetleri 

0.15 

Reklamcılık ve pazar araştırması 

hizmetleri 
0.15 

 

Tablo-4 incelendiğinde; 0.48 değer ile en yüksek katsayıya yine 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmenin sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere söz konusu sektörün TGB katsayısı 2.70 
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seviyesindedir. Bir başka ifadeyle TGBK tanımı uyarınca, söz konusu 

sektöre yönelik talepte meydana gelen bir birim artış, ekonomide yaklaşık 

2,7 birim (1 birimi kendi sektöründen kaynaklanmak üzere) değerinde 

üretim artışı yaratmaktadır. Söz konusu artış, hem ilgili sektörün hem de 

girdi sağladığı alt sektörlerin üretim süreçlerinde kullanmakta oldukları 

ithal girdiler nedeniyle yaklaşık 48 birim ithalat artışı yaratmaktadır. Bir 

başka ifadeyle 100 birimlik elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme talebi 

artışı ekonomide yaklaşık 270 birim bir üretim artışı yaratmakta; bu artış 

da yaklaşık 48 birimlik ithalata yol açmaktadır. 

Yine Tablo-2 ve Tablo-4’deki verilerin incelenmesinden, kauçuk ve 

plastik ürünlerine yönelik nihai talepte meydana gelen bir birim artışın 

ekonomideki toplam üretimi yaklaşık 2 birim (1 birimi kendi sektöründen 

kaynaklanmak üzere) artırdığı anlaşılmaktadır. Söz konusu artış, yine hem 

ilgili sektörün hem de girdi sağladığı alt sektörlerin üretim süreçlerinde 

kullanmakta oldukları ithal girdiler nedeniyle yaklaşık 38 birim ithalat 

artışı yaratmaktadır. Bir başka ifadeyle 100 birimlik kauçuk ve plastik 

talebi artışı ekonomide yaklaşık 200 birim bir üretim artışı yaratmakta; bu 

artış da yaklaşık 38 birimlik ithalata yol açmaktadır. 

Yine Tablo-2 ve Tablo-4 incelendiğinde, 100 birimlik  

 basım ve kayıt hizmetlerine yönelik talep artışının ekonomide 

yaklaşık 209 birim bir üretim artışı yaratmakta olduğu; bu artışın 

da yaklaşık 32 birimlik ithalata yol açtığı, 

 kağıt ve kağıt ürünlerine yönelik talep artışının ekonomide 

yaklaşık 188 birim üretim artışı yarattığı, bu artışın da yaklaşık 32 

birim ithalata yol açtığı, 

 Ana metallere yönelik talep artışının ekonomide yaklaşık 188 

birim üretim artışı yarattığı, bu artışın da yaklaşık 31 birim ithalata 

yol açtığı,  

 Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünlerine yönelik 100 birimlik 

talep artışının ekonomide yaklaşık 214 birim üretim artışı yarattığı, 

bu artışın da yaklaşık 23 birim ithalata yol açtığı,  

 Gıda, içecekler ve tütün ürünlerine yönelik 100 birimlik talep 

artışının ekonomide yaklaşık 214 birim üretim artışı yarattığı, bu 

artışın da yaklaşık 19 birim ithalata yol açtığı,  

 İnşaatlar ve inşaat işlerine yönelik 100 birimlik talep artışının 

ekonomide yaklaşık 214 birim üretim artışı yarattığı, bu artışın da 

yaklaşık 19 birim ithalata yol açtığı,  

 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetlerine yönelik 

100 birimlik talep artışının ekonomide yaklaşık 175 birim üretim 

artışı yarattığı, bu artışın da yaklaşık 17 birim ithalata yol açtığı,  

 Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, 

ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık 
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hizmetlerine yönelik 100 birimlik talep artışının ekonomide 

yaklaşık 195 birim üretim artışı yarattığı, bu artışın da yaklaşık 15 

birim ithalata yol açtığı;  

 Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetlerine yönelik 100 

birimlik talep artışının ekonomide yaklaşık 234 birim üretim artışı 

yarattığı, bu artışın da yaklaşık 15 birim ithalata yol açtığı 

anlaşılmaktadır. 

6. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı girdi çıktı analizi ile Türkiye sanayiindeki anahtar 

sektör üretiminin girdi sağladığı sektörler ile etkileşimini ve ithalata 

bağımlılığını tespit etmektir. Bu amaçla, 2012 yılına yönelik TÜİK 

tarafından yayınlanmış olan girdi çıktı tabloları kullanılmıştır. Anahtar 

sektörlere yönelik olarak, ileri ve geri bağlantı katsayıları, ithal ara girdi 

oranları ile sızıntı katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analiz neticesinde 

Türkiye sanayiindeki anahtar sektörlere yönelik üretimin, ithal ara malı ve 

hammaddeye dayalı yapıları nedeniyle, ithalat artışını da beraberinde 

getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

TÜİK tarafından yayınlanan 2012 yılına yönelik girdi-çıktı tabloları 

kullanılarak yapılan analiz neticesinde, “kağıt ve kağıt ürünleri”, “ana 

metaller”, “elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme”, “basım ve kayıt 

hizmetleri”, “tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler”, “sinema filmi, 

video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik 

yayımlama; programcılık ve yayıncılık hizmetleri”, “gıda, içecekler ve 

tütün ürünleri”, “kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri”, 

“inşaatlar ve inşaat işleri” ile “reklamcılık ve pazar araştırması” 

hizmetlerinin Rasmussen tarafından ortaya konulan metodoloji 

çerçevesinde anahtar sektör konumunda bulundukları anlaşılmıştır.  

Analiz neticesinde, söz konusu sektörlerin, Rasmussen tarafından 

ortaya konulan metodoloji çerçevesinde, Türkiye ekonomisindeki üretim 

artışını tetiklemeleri bakımından önemli konumda bulundukları sonucuna 

varılmıştır. Bununla birlikte, söz konusu anahtar sektörlerin üretim 

süreçlerinde ithal ara malı ve hammaddeye bağımlı konumda bulundukları 

gözlemlenmiştir.  

Yapılan hesaplama neticesinde anahtar sektörlerin ithal ara girdi 

kullanım oranları hesaplanmış ve aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır: 

100 birim değerinde üretim yapıldığında; Rasmussen tarafından 

ortaya konulan metodoloji çerçevesinde anahtar sektör konumunda 

bulunan; 

 “kauçuk ve plastik ürünleri” üretiminde 23, 

 “elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme” üretiminde 21, 
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 “ana metaller” üretiminde 20, 

 “kağıt ve kağıt ürünleri” üretiminde 19, 

 “basım ve kayıt hizmetleri” üretiminde 16, 

 “tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünlere” yönelik üretimde 11, 

 “gıda, içecekler ve tütün ürünlerinde” 10, 

 “sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, 

ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık” 

hizmetlerinde 8, 

 “kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı” hizmetlerinde 6, 

 “inşaatlar ve inşaat işlerinde” 6, 

 “reklamcılık ve pazar araştırması” hizmetlerinde 5 

birim değerinde ithal girdi kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır.  

Bununla birlikte söz konusu sektörlere yönelik uygulanan teşvik 

planlamaları neticesinde ekonomide meydana gelen artışın, gerek bahse 

konu sektörlerin gerekse bahse konu sektörlere girdi temin etmekte olan 

diğer sektörlerin, üretim aşamasında kullanmakta oldukları ithal girdiler 

sebebiyle, ithalat artışı yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Şöyle ki yapılan 

hesaplama neticesinde; 

 “elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmeye” yönelik talep artışının 

ekonomide yaklaşık 270 birim üretim artışı yaratmakta olduğu; bu 

artışın yaklaşık 48, 

 “kauçuk ve plastik ürünlerine” yönelik talep artışının ekonomide 

yaklaşık 200 birim bir üretim artışı yaratmakta olduğu; bu artışın 

yaklaşık 38, 

 “basım ve kayıt hizmetlerine” yönelik talep artışının ekonomide 

yaklaşık 209 birim üretim artışı yaratmakta olduğu; bu artışın 

yaklaşık 32, 

 “kağıt ve kağıt ürünlerine” yönelik talep artışının ekonomide 

yaklaşık 188 birim üretim artışı yarattığı, bu artışın da yaklaşık 32, 

 “ana metallere” yönelik talep artışının ekonomide yaklaşık 188 

birim üretim artışı yarattığı, bu artışın da yaklaşık 31,  

 “tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünlerine” yönelik 100 

birimlik talep artışının ekonomide yaklaşık 214 birim üretim artışı 

yarattığı, bu artışın da yaklaşık 23,  

 “gıda, içecekler ve tütün ürünlerine yönelik 100 birimlik talep 

artışının ekonomide yaklaşık 214 birim üretim artışı yarattığı, bu 

artışın da yaklaşık 19,  

 “inşaatlar ve inşaat işlerine” yönelik 100 birimlik talep artışının 

ekonomide yaklaşık 214 birim üretim artışı yarattığı, bu artışın da 

yaklaşık 19,  
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 “kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetlerine” yönelik 

100 birimlik talep artışının ekonomide yaklaşık 175 birim üretim 

artışı yarattığı, bu artışın da yaklaşık 17,  

 “sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, 

ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık 

hizmetlerine” yönelik 100 birimlik talep artışının ekonomide 

yaklaşık 195 birim üretim artışı yarattığı, bu artışın yaklaşık 15, 

 “reklamcılık ve pazar araştırması hizmetlerine” yönelik 100 

birimlik talep artışının ekonomide yaklaşık 234 birim üretim artışı 

yarattığı, bu artışın da yaklaşık 15 

birim ithalata yol açtığı anlaşılmaktadır. 

Böylece, söz konusu anahtar sektörlere yönelik üretimin teşvik 

edilmesi neticesinde meydana gelen imalat artışı sonucunda yaratılan 

katma değer, yukarıda yer alan değerlerdeki ithal girdi kullanımı sebebiyle 

yurtdışına transfer edilmektedir. Bir diğer ifadeyle anahtar sektörlerdeki 

gelişmeler ekonomi nezdinde, teşvik politikalarıyla hedeflendiği ölçüde 

çoğaltan etkisi yaratamamakta ve sızıntı meydana getirmektedir. 

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyümesi ve sürdürülebilir 

kalkınma için anahtar sektörlere yönelik teşvik planlamaları büyük önemi 

haizdir. Bununla birlikte, teşvik planlaması esnasında söz konusu anahtar 

sektör üretiminde kullanılan hammadde ve ara malının yurt içi 

kaynaklardan temin edilme potansiyelinin dikkate alınması büyük önem 

arz etmektedir. Öyle ki anahtar sektörlere yönelik teşvikin, söz konusu 

sektörlerin üretim aşamasında kullanmakta oldukları girdileri (hammadde 

ve ara malının) sağlamakta olan alt sektörlere yönelik olarak da 

geliştirilmesi (alt sektörlerin yurt içinde üretiminin özendirilmesi yoluyla), 

söz konusu teşvik ile hedeflenen ekonomik büyümede önemli rol 

üstlenmektedir. Böylelikle, anahtar sektörlerin gelişmesine yönelik teşvik 

politikalarıyla hedeflenen üretim artışı ile yaratılan katma değer, görece 

yüksek seviyelerde yurt içinde kalmaktadır. Zira gelişmekte olan ülkelerde 

amaçlanan sürdürülebilir ekonomik kalkınma, söz konusu sektörlerin ithal 

bağımlı üretim yapısından sıyrılmayı önceleyen uzun vadeli yapısal 

dönüşümleri içeren politikalarla beraber uygulandığı müddetçe mümkün 

olmaktadır.  
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1.Giriş  

Kapitalist sistemde faaliyet gösteren her ekonomik sektör sürekli olarak 

yoğunlaşma süreci yaşamaktadır. Başlangıçta küçük şirketlerin 

oluşturduğu sektörler, kısa bir süre sonra çok uluslu birkaç büyük şirket 

tarafından kontrol edilir hale gelmektedir. Tarım sektörü de bu süreci 

yaşayan bir sektör olup, büyük şirketlerle rekabet edemeyen milyonlarca 

çiftçi kırsal bölgelerden şehirlere göç etmek zorunda kalmaktadır. Tarımsal 

ilaç üreten en büyük on şirket, dünya pazarının %81’ini, tohum pazarının 

ise %37’sini kontrol etmektedir (Lombardi, 2015:76).  

Tüm endüstriyel gıda zincirinde kurumsal yoğunlaşma meydana 

gelmektedir; tohumlar, zirai kimyasallar, gübreler, hayvancılık genetiği, 

hayvan ilaçları ve tarım makineleri. Çiftçilerin gıda, yem ve yakıt 

yetiştirmek için ihtiyaç duydukları tüm girdiler, sektörler arasında sürekli 

artan bağların yanı sıra sektörlerde önemli bir yoğunlaşma yaşamaktadır. 

Emtia tüccarları, yiyecek ve içecek işlemcileri ve gıda perakendecileri de 

benzer değişikliklerden geçmektedir. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) 

tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırma, beş ana tarımsal girdi 

endüstrisinde (tarım kimyasalları, tohumlar, hayvan ilaçları, hayvan 

genetiği ve çiftlik makineleri), 1994-2009 arasındaki 15 yıllık bir 

dönemdeki küresel pazar yoğunlaşmasını incelemiştir. Araştırma 

sonuçları, 2009 yılına kadar, her sektördeki en büyük dört firmanın, küresel 
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pazar satışlarının %50'sinden fazlasını oluşturduğunu, oligopolistik bir 

pazarın %40'ının çok ötesinde olduğunu ortaya koymuştur (ETC, 2017b) 

Yoğunlaşma kavramı, belli sayıdaki şirketin, belli bir ürünün 

piyasasında, ürünün toplam üretimini kontrol edebilecek kadar büyüyüp 

güçlenmesi anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, yoğunlaşma, bir 

piyasanın yapısının rekabete ne ölçüde açık olduğunu göstermektedir 

(Oral, 2009:328). Rekabet düzeyi ise yoğunlaşma oranı ile 

belirlenmektedir. Yoğunlaşma oranı, en büyük 4 veya 8 şirketin piyasa 

payı dikkate alınarak ölçülmektedir. 4 şirketin piyasa payı %30 ve 

altındaysa düşük yoğunlaşma, %31-50 arasındaysa orta, %51-70 

arasındaysa yüksek ve %71’den fazlaysa çok yüksek yoğunlaşma 

bulunduğunu göstermektedir. Bir piyasada en büyük 4 şirketin piyasa payı 

%60-70’in üzerindeyse veya en büyük dört şirket içinde en büyük şirketin 

piyasa payı %25-30 ise o piyasada tekelleşme olduğu kabul edilmektedir 

(Oral, 2009:328).  

En büyük 4 şirketin piyasa payı %40’tan fazlaysa bu piyasa oligopol 

piyasasıdır ve artık rekabetçi değildir. %40'ın üzerinde yoğunlaşma, yeni 

ve küçük şirketlerin pazara girmesini zorlaştırmaktadır (ETC, 2017b). 

Rekabeti engelleyen bir tehdit tohumlardaki tekelleşmedir. Günümüzde 

dünya ticaretinin %57’sini 10 büyük şirket kontrol altında tutmaktadır. 

Üreticiler her yıl, büyük tohum şirketleri tarafından tohum almaya 

zorlanmaktadırlar. Tekelleşme arttıkça geleneksel tohum çeşitleri de 

yitirilmektedir (Çağlayan, 2010:14).  

Tohum olmazsa, ne tarım ne de gıda olur. Toprağa gübre veya ilaç 

atmadan da bir miktar ürün alınabilir, ancak tohum atmadan ürün alınması 

mümkün değildir (Aysu, 2015:153). Tohumu kontrol etmek demek, 

hayatın tümünü, doğayı, insanları, hayvanları ve bitkileri kontrol etmek 

demektir. Canlı yaşam için tohum, adeta biyolojik bir çekirdektir ve 

stratejik önem taşımaktadır. Ancak sermaye sahibi büyük şirketler, bu 

kontrolü sağlayabilmek için engellerle karşılaşmakta, engelleri aşmak için 

de teknik ve toplumsal bir atılım göstermektedir. Tohum ve tohumların 

üretimine ilişkin bilgi, çok uluslu şirketlerin geleneksel üreticinin yüzyıllar 

boyunca ürettiği bilginin kendisine ait olduğunu iddia etmesiyle beraber 

metalaşma sürecine girmiştir (Evrensel, 2017: 2188-2190).  

Sermayenin temsilcisi çok uluslu şirketler, tohum satışı tekrar ettiği 

takdirde başarıya ulaşacaktır. Bu açıdan çok uluslu şirketlerin önündeki en 

büyük engel, tohumların yeniden üretilebilir olmasıdır (Kloppenburg, 

2004: 38). Büyük tohum ve tarım ilacı şirketleri, tarımsal üretimin mevcut 

biçimini değiştirmek için bilimsel gelişmelerden de yararlanarak engelleri 

aşmaya çalışmaktadır. “Yeşil Devrim” hamlesi bu çabanın bir sıçrama 

tahtasıdır (Evrensel, 2017:2196).  
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Bu çalışmanın amacı küresel tohum piyasasını ve tarımsal ilaç 

piyasasını yönlendiren ve küreselleşme ile gücü artan çok uluslu şirketlerin 

küresel tohum ve tarımsal ilacı piyasasındaki paylarının ve satış 

hacimlerinin ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda, küresel tohum ve 

tarımsal ilaç piyasalarının mevcut durumu ile bu piyasalardaki yoğunlaşma 

eğilimi ve piyasada faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin tekelleşme 

eğilimleri incelenmiştir.  

2.Tohum Üretiminin Tarihsel Süreci 

Yararlanmakta olduğumuz birçok bitki, tarım devrimine yani on bin yıl 

önce başlayan çiftçilerin ıslah çabalarına dayanmaktadır. O dönemlerde 

çiftçi ile ıslahçı aynı anlama geliyordu. Ancak bir asır önce bazı bilim 

adamları çiftçilerin bitki ıslahı konusunda bir şey bilmediklerini iddia 

ederek çiftçileri bitki ıslahından uzaklaştırmışlardır. 1930’lu yıllardan 

sonra da şirketler bitki ıslahında bilim adamlarını kullanarak kârlarını 

arttırma çabası içine girmişlerdir (Özkaya, 2009:270). 

Önceleri doğal yollarla bitki ıslahı yapılırken, daha sonra bu süreç 

hızlandırılmak ve mükemmel verime ulaşılmak istenmiştir. İlk melez 

tohumlar, 1924 yılında Henry A. Wallace’nin Kızıl Melez adıyla 

Connecticut Tarımsal Deneyler Merkezi’nde ürettiği mısır tohumlarıdır. 

Henry Wallace, ilk melez tohum üreticisi olan Hi-Brid Corn’u kurmuştur. 

Hi-Brid Corn, sonrasında DuPont kontrolüne geçmiş ve Syngenta ile 

birleşmiştir (Ray, 2015:17).  

1941 yılında ABD başkan yardımcısı Henry A. Wallace ve 

Rockefeller Vakfı başkanı Raymond Fosdick buluşması ile hayırseverlik, 

bilim ve siyasetin bir araya geldiği, tarımsal gelişmeyi artırma hedefine 

yönelik Yeşil Devrim başlamıştır. 1943 yılında Rockefeller vakfı Meksika 

tarım programı başlamış, temelde buğday ve mısırın gelişmesine ve hibrit 

tohumların yetiştirilmesine odaklanılarak, program Güney Amerika 

ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu tohumları kullanan çiftçiler 

başlangıçta yüksek verim alarak daha fazla ürün elde etmişlerdir. Ancak 

melez tohumlar, ilk yıl yüksek verim sağlayıp, sonraki nesillerde bu güç 

kaybolmaktadır. Çiftçiler de hasat ettikleri ürünün bir kısmını tohumluk 

olarak ayıramaz, yeni tohum almak zorunda kalır hale gelmektedir 

(Evrensel, 2017:2197-2201).  

1970 yılından sonra da İkinci Yeşil Devrim adı verilen süreçle GDO 

(Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar)’lu ürün üretimine geçilmiştir. İkinci 

Yeşil devrim ile birlikte 1994 yılında, genetiği değiştirilmiş ilk tohum 

“Flavr Savr” adıyla üretilmiştir. Bu tohumu piyasaya süren Calgene, daha 

sonra Monsanto tarafından satın alınmıştır. Genetiği değiştirilmiş bitki 

özelliklerinin %90’ının patenti Monsanto’nun elindedir. (GGUİK, 

2014a:106). Üreticiler, teknolojik tohumlar, TRIPS (Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rigths-Ticarete Bağlantılı Fikri Mülkiyet 
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Hakları Anlaşması) ve UPOV (International Union for the Protection of 

New Varieties of Plants-Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma 

Birliği) gibi düzenlemeler yoluyla geleneksel tohum ıslahı yöntemlerinden 

ve tohumluk amacıyla ayrılan hasattan mahrum kalmaya, sermaye sahibi 

çok uluslu şirketler de, daha fazla üretkenlik sağlamak için genetik 

materyale müdahaleye başlamıştır (Evrensel, 2017:2197-2202).  

1986-1994 Uruguay Turu müzakerelerinde DTÖ (Dünya Ticaret 

Örgütü), karşılıklı ticari ilişkilerde TRIPS anlaşmalarına fikri mülkiyet 

hakları kurallarını dahil etmiş ve meta ve hizmetlerin keşfiyle ilgili bilgi 

de metanın kendi parçası olarak kabul edilmiştir. DTÖ üyesi ülkeler de 

ulusal mevzuatlarını buna uyumlaştırma yükümlülüğüne girmişlerdir. 

Böylece patent hakları bağlamı genişlemiş, yaşamın her alanına 

uygulanabilir hale gelmiştir. Son 30 yılda patent sayıları sürekli artmıştır 

(Öztürk ve Kart, 2017:155-156).  

İnsanlığın ortak değerleri olan, tarımsal bilgiler, biyolojik 

materyaller, DNA’lar, mikroorganizmalar, ve bunlarla ilgili faaliyetler 

küresel şirketlerin özel mülkü olmuştur. Neoliberal dönemde canlılar ve 

doğa patentlenebilir hale gelmiştir. Bilgi teknolojileri ve biyoteknoloji 

sayesinde, canlı materyaller metaya dönüştürülebilir olmuştur. 

Biyoteknoloji ve fikri mülkiyet hakları, tohumun özelleştirilmesini 

sağlamıştır. Neoliberal ekonomi doğrultusunda devlet bu alanı terketmiş, 

özel firmaların hâkimiyeti altına bırakmıştır. Fikri mülkiyet haklarıyla, 

tüketicinin karşılığını ödeyerek satın aldığı ürünü nasıl kullanacağı ve 

kullanmayacağı da hâkimiyet altına alınmıştır. Örneğin, “Monsanto 

tohumlarını satın alan çiftçiler, tohumlarını sonraki yıl sezonunda tekrar 

ekmemek üzere bir kerelik kullanım anlaşması imzalamak zorunda 

bırakılmışlardır” (Öztürk ve Kart, 2017:163; Heller, 2002:114). Bu şekilde 

çiftçiler, üretim faaliyetinin temelinden kopmakta, şirketlere bağımlı hale 

gelmektedir. İnsanlığın ortak faaliyeti olan tarım teknikleri sınırlanmakta, 

gerektiğinde kısır tohumlar üretilerek çiftçilerin tohum şirketlerine bağımlı 

olması sağlanmaktadır (Öztürk ve Kart, 2017:163-164).  

UPOV birliği çok uluslu şirketlerin gücünü artırmıştır. UPOV, 1960 

yılında altı Avrupa ülkesi tarafından bitki çeşitlerine ilişkin fikri mülkiyet 

haklarını koruma iddiasıyla kurulmuş olup, 1990’lı yıllara kadar 20 üye ile 

faaliyet göstermiştir. Küreselleşme sürecinde IMF (Uluslararası Para 

Fonu), Dünya Bankası ve DTÖ gibi kuruluşlar ile gelişmiş ülkeler, 

gelişmekte olan ülkeleri UPOV’a girmeye zorlamışlardır. İlk UPOV 

sözleşmesi 1961 yılında, “Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası 

Anlaşması” adıyla imzalanmıştır. Bu anlaşma, 1972, 1978 ve 1991 

yıllarında gözden geçirilerek yenilenmiştir. UPOV sözleşmelerinin 

uygulanmasıyla bitki çeşitlerinin çoğu kaybolmuştur. FAO (The Food and 

Agriculture Organization-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), 

dünyadaki biyoçeşitlilik kaybının %75 olduğunu açıklamıştır. Çiftçiler 
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tohum şirketlerinin egemenliğine girmiş, tüketiciler ise tarım ilaçları ve 

kimyasal gübrelerle yetiştirilmiş besin değeri düşük ürünleri tüketmek 

zorunda kalmışlardır. Verimlilik geçici olarak artmış, ancak bunun doğaya, 

insan sağlığına zararı daha büyük olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde 

geliştirilmiş buğday, çeltik ve mısır tohumları ile kimyasal ilaç ve gübreler 

kullanılarak besin üretimi artmıştır. Ancak bunun bedeli biyoçeşitliliğin 

azalması ve çevrenin kirlenmesi olmuştur (Özkaya, 2009:259). 

Büyük tohum şirketleri, 1991 sözleşmesine dayanarak, küçük 

üreticilerin kendi tohumlarını kullanmalarını kısıtlayarak biyokorsanlık 

yapmakta, yerel tohumları devlet kuruluşlarının gen merkezlerinden 

istedikleri gibi almaktadırlar. Örneğin, ABD’li Ricetec şirketi, UPOV 

sözleşmesine dayanarak yasmin pirincini “jasmati”, basmati pirincini 

“texmati” adıyla tescil ettirmiştir. O zamana kadar kendi hasat ettiği 

üründen ayırdığı tohumu kullanarak pirinç üreten üreticiler, bu şirketin 

tohumlarını kendi mülklerine geçirdikleri iddiasıyla topraklarını 

kaybetmiştir. Gıda Güvenliği Hareketi (2013), Hindistan’da tek geçim 

kaynağı pirinç ekmek olan çiftçilerin, UPOV düzenlemeleri sebebiyle, 

kendi ambarlarındaki tohumlarını yeniden satın alarak üretim yapmak 

çaresizliği ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etmektedir. 2003 sonrası 

Irak’ta askeri birlikler el koydukları alanda Ebu Garib kasabasındaki gen 

bankasını yağmalamışlar, buğday ve arpa tohumlarını dağıtmışlar, genetik 

materyali çalmakla kalmamış, askeri güçlerin elinden kurtulmayı başaran 

tohumların genetik olarak kirlenmesine de sebep olmuşlardır (Evrensel, 

2017:2199).  

Tohum üreticisi firmalar, pamuktan gen transferine kadar geniş bir 

alanı patentleyebilmektedir. Az gelişmiş ülkelerin genetik kaynaklarıyla 

yerel bilgileri alınıp bilimsel ortamlarda türetilerek, patentler yoluyla 

tekrar bu ülkelere yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Örneğin, Hintlilerin 

kuşaklar boyunca tedavi amaçlı kullandıkları zerdeçal için, ABD Patent ve 

Ticari Marka Ofisi tarafından 2 araştırmacıya patent verilmesi üzerine 

Hindistan itiraz etmiş ve patent talebi geri çevrilmiştir (Karlıdağ, 

2010:134; Sell, 2003:140-141).  

Dünyadaki hububat ticaretinin %70-80’i, yalnızca iki şirketin 

kontrolü altındadır. 2. Dünya Savaşı sonrasında AB ülkeleri tarımda kendi 

kendine yeterliliği hedef olarak benimsemişler, hatta 2000 yılına 

gelindiğinde tarımsal fazla vermeye başlamışlardır. Ancak gelişmekte olan 

ülkelerin kendilerine yeterli olmalarına karşı çıkmaktadırlar. Örneğin 12 

Avrupa Birliği ülkesinde kimi ürünlerde kendine yeterlilik oranlarına 

bakıldığında 1961 yılından 2000 yılına büyük değişme görülmektedir. 

1961’de buğdayda kendine yeterlilik oranı %75 iken 2000 yılında %120, 

şekerde %75 iken %131, ette %93 iken %105 ve peynirde %97 iken, %107 

olmuştur (Özkaya, 2009:265). 
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3.Küresel Tohum Piyasası 

1970’li yıllara kadar tarımsal üretimin temel girdisi olan tohum ticaretinin 

dünya ticaretindeki payı çok küçüktü. O dönemde tohum dış ticaretini 

kısıtlayan birçok faktör söz konusuydu. Bu faktörlerin en önemlileri 

ülkelerin tohum konusunu milli ve stratejik açıdan kritik görmesi, 

tohumculuk piyasasında uluslararası organizasyon yapısının zayıf olması, 

Ar-Ge olanaklarının, uluslararası dağıtım ve pazarlama araçlarının yetersiz 

olması, tohumculuğa ilişkin düzenlemelerin ülkeden ülkeye farklılık 

göstermesi olarak sayılabilir. 1970’li yıllardan sonra tohumculuk piyasası 

değişmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerdeki tohumculuk şirketleri, 

küreselleşme ile birlikte güçlenmeye, faaliyetlerini diğer ülkelere doğru 

genişletmeye başlamışlar, tüm dünyada tohum üretimi, kullanımı ve 

ticaretinde önemli sıçramalar söz konusu olmuştur (TİGEM, 2019:5). 

2014 yılında tüm dünyada mübadele değeri 50 milyar dolar tohum 

dolaşıma girmiş, uluslararası tohum mübadelesi ise 20 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Tohuma sahip olmak, tarıma ve gıdaya hâkim olmak ile 

eşdeğerdir. Sermayenin tohum ile ilgili stratejileri, kritik noktanın 

üreticilerin tohuma sahip olmasını önlemek olduğunu göstermektedir. 

Uluslararası tohum ticaretinin, 1980’li yıllara kadar düzenli bir eğilimi 

varken sonrasında artmaya başlamış, 2000’li yıllardan sonra bu artış 

hızlanmıştır. Dünya tohum ticaretindeki büyüme, 1970’li yıllardan beri 12 

kat artmıştır (Evrensel, 2017:2172-2173).  

 

Şekil 1. Ülkelere Göre 2012 Yılı Yurtiçi Tohum Pazarı Değerinin Dağılımı  

Kaynak: Aras, 2019:1765; Anonim, 2012. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi 2012 yılı için ISF (International Seed 

Federation-Uluslararası Tohum Federasyonu) verilerine göre küresel 

tohum piyasası yurtiçi pazarları bakımından ilk iki sırada ABD ve Çin yer 

almaktadır. Bu ülkelerden sonra en büyük payı AB ülkeleri, Brezilya ve 
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Kanada almaktadır. AB ülkelerinin piyasadaki payı toplam %20-21 olup 

önde gelen ülkeler Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’dır (Aras, 

2019:1764).  

Tablo 1 incelendiğinde de 2012 yılında dünya tohum ticaretinin 

yaklaşık olarak 45 milyar dolar büyüklüğünde olduğu görülmektedir. 2021 

yılında küresel tohumluk ticaretinin 73 milyar dolardan fazla olacağı 

öngörülmektedir. 

Tablo 1: Dünya Tohumluk Pazar Büyüklükleri (milyon dolar) 

Ülke Pazar Büyüklüğü Pazar Payı (%) 

ABD 12.000 26,67 

Çin 9.950 22,11 

AB Ülkeleri  9.310 20,69 

Brezilya 2.625 5,83 

Kanada 2.120 4,71 

Hindistan 2.000 4,44 

Japonya 1.350 3,00 

Arjantin 990 2,20 

Türkiye 750 1,67 

Diğerleri 3.830 8,51 

Kaynak: TURKTOB, 2017:53;  ISF Veri Tabanı (2013) 

2012 yılında dünya tohumluk ticaretinin %27’si ABD’de, %22,11’i 

Çin’de, %20,69’u AB ülkelerinde, %5,83’ü de Brezilya’da 

gerçekleşmiştir.  

2017 verilerine göre dünya ticari tohumluk pazarı 60 milyar doları 

geçmiştir. Uluslararası tohumculuk ticaretinin en önemli iki ayağı AB 

ülkeleri ve ABD’dir (Aras, 2019:1764). 

4.Küresel Tohum Piyasasında Yoğunlaşma ve Tekelleşme 

Tablo 2’de küresel tohum piyasasındaki en büyük 10 tohum şirketinin 

piyasa payları görülmektedir. 10 şirketin 2007 yılındaki toplam pazar payı 

%67’dir. 2007 yılında küresel tohum piyasası 22,1 milyar dolar satış 

hacmine sahip olup, ilk sıradaki Monsanto’nun payı yaklaşık %25 olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 2: Önde Gelen Tohum Şirketlerinin 2007 Yılı Satışları 

Sıra Şirket Satışlar (milyon dolar) Pazar Payı  (%) 

1 Monsanto (ABD) 4.964 23 

2 Dupont (ABD) 3.300 15 

3 Syngenta (İsviçre) 2.018 9 

4 Groupe Limagrain (Fransa) 1.226 9 

5 Land O’Lakes (ABD) 917 4 

6 KWS AG (Almanya) 702 3 

7 Bayer Crop Science (Almanya) 524 2 

8 Sakata (Japonya) 396 <2 

9 DLF-Trifolium (Danimarka) 391 <2 

10 Takii (Japonya) 347 <2 

 10 firma toplamı 14.785 67 

 Dünya pazarı 22.067 100 

Kaynak: Özkaya, 2009:256; ETC, 2008. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere 2007 yılında dünyanın en büyük on 

tohum şirketinin tohum satış değerleri toplamı 14.785 milyon dolar ve 

dünya pazarı 22.067 milyon dolardır. Tablo 3’te 2017 yılında küresel 

tohum piyasasında faaliyet gösteren büyük şirketlerin satış hacmi ve pazar 

payları yer almaktadır.  

Tablo 3: Önde Gelen Tohum Şirketlerinin 2017 Yılı Satışları 

Sıra Şirket Satışlar  (milyon dolar) Pazar Payı (%) 

1 Monsanto+Bayer 10,913 + 1,769 = 12,682 33 

2 DowDuPont 8,200 21,3 

3 Syngenta 2,826 7,3 

4 Limagrain (Vilmorin) 1,842 4,8 

 4 büyük toplamı 25,550  66,4 

1 KWS  1,497 3,9 

2 DLF (Denmark)  514 1,3 

 6 büyük toplamı  27,561  71.6 

 2017 küresel tohum satış 

tahmini  

38,429 100 

Kaynak: ETC, 2018. 
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Tablo 3 incelendiğinde, 2017 yılında 4 büyük tohum şirketinin 

dünya pazarında %66,4 oranında, 6 büyük tohum şirketinin ise %71,6 

oranında paya sahip olduğu görülmektedir. 4 şirket için %66,4 oranı ve 1. 

sıradaki şirket için %33 oranı, küresel tohum piyasasında tekelleşmenin 

olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4’te 1994, 2000, 2009 ve 2014 yılları itibariyle küresel tohum 

piyasasında yoğunlaşma eğilimi bulunmaktadır.  

 

Tablo 4: Tohum Pazarı Yoğunlaşma Eğilimi (1994-2014) 

Yıl  4 Firma Yoğunlaşma Oranı (%) 

1994 21,1 

2000 32,5 

2009 53,9 

2014 57,4 

2018  66,4 

Kaynak: ETC, 2018. 

Tablo 4’te yer alan veriler değerlendirildiğinde, en büyük 4 şirketin 

pazar payının %60-70 olması tekelleşme olarak kabul edildiği için, 

yoğunlaşmanın giderek arttığı, yüksek derecede yoğunlaşma olduğu ve 

tekelleşmeye doğru gidildiği görülmektedir.  

Tablo 5’te ise önde gelen tohum şirketlerinin tohum satış değerleri 

ve pazar payları 2006, 2009, 2011 ve 2015 yılları itibariyle 

karşılaştırılmıştır.  

Tablo 5: Şirketlerin Tohum Satış Değerleri Karşılaştırması (milyon dolar) 

 2006 2009 2011 2015 

Şirket Adı Satış 

değeri 

% Satış 

değeri 

% Satış 

değeri 

% % 

Monsanto(ABD) 4.476 19,6 7.297 27 8.953 26 26 

Dupont (ABD) 2.781 12,2 4.641 17 6.261 18,2 21 

Syngenta (İsviçre) 1.743 7,6 2.564 9 3.185 9,2 8 

Limagrain (Fransa) 1.035 4,5 1.252 5 1.670 4,8 5 

KWS AG (Almanya) 615 2,7 997 4 1.226 3,6 4 

Bayer CS (Almanya) 430 1,9 700 3 1.140 3,3 3 

Toplam  48,5  65  65,1 67 

Kaynak: Evrensel, 2017:2208; ETC, (2015:2016:2017a). 
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Tablo 5’teki veriler genel olarak değerlendirildiğinde önde gelen altı 

şirketin piyasadaki paylarının giderek arttığı göze çarpmaktadır. Listede 

ilk sıradaki Monsanto’nun payı 2006 yılında %19,6’dan, 2015 yılında 

%26’ya, ikinci sırada bulunan DuPont’un payı %12,5’ten, %21’e 

yükselmiştir. 6 şirketin piyasa payı 2006 yılında %48,5 iken, 2009 yılında 

%65’e, 2015 yılında %67’ye yükselmiştir.  

Çok uluslu büyük tohum şirketleri, hem tarımsal ilaç üreten 

şirketlerdir hem de insan sağlığına yönelik ilaç üreten şirketlerdir 

(Yıldırım, 2020:45). GDO’lu tohum endüstrisinde en büyük şirketler de 

aynı şirketler olup, Monsanto, Dupont, Syngenta, Dow ve Bayer Crop 

Science’dır. (Evrensel,2017:2208; ETC,2017a). Tablo 6’da tohum ve 

tarım ilacı üretiminde önde gelen çok uluslu şirketlerin payları 

bulunmaktadır.  

Tablo 6: Tohum ve Tarımsal İlaç Üretiminde Önde Gelen Çok Uluslu 

Şirketler 

Tohum Pazar 

payı 

Şirket merkezi Pazar 

payı 

İlaç 

Monsanto 26 ABD 7,4 Monsanto 

Dupont (Pioneer) 18,2 ABD 6,6 Dupont (Pioneer) 

Syngenta 9,2 İsviçre 23,1 Syngenta 

Vilmorin 4,8 Fransa 5 Nufarm (Avustralya) 

Winfield 3,9 ABD 3,3 FMC Corporation 

KWS 3,6 Almanya 12,3 BASF 

Bayer Crop Science 3,3 Almanya 17,1 Bayer Crop Science 

Dow Agro Science 3,1 ABD 9,6 Dow Agro Science 

Sakata 1,6 Japonya 3,9 Sumitomo Chemical 

Takii&Company 1,6 Japonya 3,4 Arysta LifeScience 

  Çin 6,1 National 

Agrochemical 

Kaynak: Özkaya, 2014:722-723. 

Tohum üreticisi büyük şirketlerin çoğu, aynı zamanda tarım ilaçları 

olan herbisit (ot öldürücü), insektisit (böcek öldürücü) ve fungisit (mantar 

öldürücü) ilaçları da üretip satmaktadırlar (Özkaya, 2009:256). 6 şirket 

dünya herbisit piyasasının %75’ini kontrol etmektedir  (Evrensel, 

2017:2208; ETC,2017a). Örneğin, Monsanto’nun yaptığı yalnızca kendi 

ürettiği ilaca duyarlı tohumu üretip üreticiye vermek değildir (Leblebici, 

2010:54). Monsanto üreticilerin kullanacağı gübreye, tohumun ekileceği 

zamana ve ürünün hasat edileceği zamana da karar vermektedir 

(Kloppenburg, 2004:38). 
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5.Küresel Tarım İlacı Piyasasında Yoğunlaşma ve Tekelleşme 

Tablo 7’de 2007 yılı için önde gelen tarımsal ilaç şirketlerinin satış payları 

bulunmaktadır. Tablodaki veriler incelendiğinde, on şirketin payı 

%89’dur. Küresel tarımsal ilaç piyasası büyüklüğü 38,6 milyar dolardır. 

Tohum şirketlerinden en büyük on şirketin dördü aynı zamanda en büyük 

tarımsal ilaç şirketleri arasındadır. Bu şirketler, Monsanto, DuPont, 

Syngenta ve Bayer’dir. Bu şirketlerden Monsanto, GDO’lu tohum 

piyasasında da önde gelen bir şirkettir. GDO’lu tohum üreticisi olan diğer 

büyük şirketler DuPont, Syngenta, Bayer ve Dow olup, bu şirketler her iki 

listede de mevcuttur (Özkaya, 2009:256). 

Tablo 7: Önde Gelen Tarımsal İlaç Şirketlerinin 2007 Yılı Satış Değerleri 

(Herbisit, Fungisit, İnsektisit) 

Şirketler Satışlar Milyon ABD $ Pazar Payı (%) 

Bayer (Almanya) 7.458 19 

Syngenta (İsviçre) 7.285 19 

BASF (Almanya) 4.297 11 

Dow (ABD) 3.779 10 

Monsanto (ABD) 3.599 9 

Dupont (ABD) 2.369 6 

Makhteshim Agan (İsrail) 1.895 5 

Nufarm (Avustralya) 1.470 4 

Sumitomo Chemical (Japonya) 1.209 3 

Arysta Life Science (Japonya) 10.035 3 

10 firma toplamı 34.396 89 

Dünya satışları 38.647 100 

Kaynak: Özkaya, 2009: 257; Agrow World Crop Protection News, 

August 2008’dan aktaran ETC, 2008. 

Tablo 7’ye göre 2007 yılında ilk sırada yer alan dört şirketin piyasa 

payı toplamı %59’dur. 2007 yılında dünyanın en büyük on tarımsal ilaç 

şirketinin tarım kimyasalları satışlarına bakıldığında, 10 şirket toplamının 

34.396 milyon dolar satış hacmi bulunduğu, dünya satışlarının ise 38.647 

milyon dolar olduğu görülmektedir. 10 şirket toplamının dünya 

pazarındaki payı ise %89’dur. 

Tablo 8’de de, 2017 yılı satış değerleri ve piyasa payları 

bulunmaktadır.  
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Tablo 8: Önde Gelen Tarımsal İlaç Şirketlerinin 2017 Yılı Satış Değerleri 

Sıra Şirket Adı 

 

Satış 

(milyon dolar) 

Pazar Payı 

(%) 

1 Syngenta + ChemChina 9,244 + 3,523 = 12,767 23,5 

2 Bayer Crop Science + Monsanto 8,713 + 3,727= 12,440 23 

3 BASF 6,704 12,3 

4 Dow + DuPont*  6,100 11,2 

 4 büyük toplamı 38,011 70 

 Küresel zirai ilaç satışları 54,219 100 

*tarım bölümü olarak Corteva Agriscience. 

Kaynak: ETC, 2018. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi 2017 yılında ise sadece 4 firmanın pazar 

payı %70 olarak gerçekleşmiştir. 1994 yılında %28,5 olan 4 firma 

yoğunlaşma oranı, 2000 yılında %41’e, 2009 yılında %53,’e, 2014 yılında 

%61,6’ya yükselmiştir.  

Tablo 9: Tarımsal İlaç Pazarı Yoğunlaşma Eğilimi (1994-2014) 

Yıl 4 Firma Yoğunlaşma Oranı (%) 

1994 28,5 

2000 41,0 

2009 53,0 

2014 61,6 

2017 70 

Kaynak: ETC, 2018. 

1994 yılından 2014 yılına kadar giderek artan 4 firma yoğunlaşma 

oranı 2017 yılı itibariyle %70 olarak gerçekleşmiş olup küresel tarım ilacı 

piyasasında çok yüksek yoğunlaşma olduğuna işaret etmektedir.  

ETC Group (Erozyon, Teknoloji ve Konsantrasyon Eylem Grubu) 

verilerine göre, besin zincirinin başlangıcında, yoğunlaşma eğilimi devam 

etmektedir: 2017-2018 mega birleşmelerinden sonra, dünya çapında 

kurumsal tohum satışlarının %66'sını yalnızca dört şirket ve küresel tarım 

kimyası satışlarının yaklaşık %70'ini dört şirket kontrol etmektedir. En 

önemlisi, tohum ve pestisit alanındaki dört şirketten üçü aynıdır. Bu 

şirketler Bayer (şimdi Monsanto’ya sahip), Corteva Agriscience (eski 

adıyla Dow-DuPont) ve Syngenta (ChemChina'ya ait ve muhtemelen 

Sinochem tarafından devralınacak)’dır (ETC, 2018).   
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6.Tohum ve Tarım İlacı Piyasalarında Birleşme ve Satın Almalar 

Küresel ölçekte faaliyet gösteren tohum şirketleri, milyar dolarlara ulaşan 

gelirler elde etmektedirler. 1901 yılında ABD’de kurulmuş olan 

Monsanto’nun 2015 yılı geliri 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

2000 yılında İsviçre merkezli olarak Novartis ve Zeneca şirketlerinin 

birleşmesiyle kurulan Syngenta şirketinin 2015 yılı geliri 13,5 milyar 

dolardır. Bu şirketler, birleşme ve satın almalar yoluyla piyasa paylarını 

artırmakta, yeni bilgi kaynaklarına erişmektedirler (TÜRKTOB, 2017:53). 

Son yıllarda tohum firmaları ve tarım ilacı firmaları arasında 

birleşme ve satın almalar yoğunlaşmıştır. Küresel kimya piyasasında 

büyük bir şirket olan, aynı zamanda tohum ve tarım ilacı piyasasında 

faaliyet gösteren Bayer şirketi, 2016 yılında, dünyanın en büyük 

tohumculuk şirketi Monsanto’yu 66 milyar dolara satın almıştır. Bayer 

şirketi, AB’de tröst oluşturma gerekçesiyle ceza almamak amacıyla 2018 

yılında tohum bölümünü 7 milyar dolara BASF şirketine satmıştır. 2015 

yılında Dow ve DuPont, Pioneer şirketiyle birleşmiş Corteva AgriScience 

adıyla faaliyet göstermeye devam etmektedir. Çin merkezli büyük şirket 

ChemChina ise 2016 yılında diğer büyük tohum şirketi Syngenta’yı 43 

milyar dolara satın almıştır (Yıldırım, 2020:56). 

Tablo 10’da önde gelen tohum şirketlerinin birleşme ve satın 

almalar öncesinde 2014 yılındaki satışları ve pazar payları yer almaktadır.  

Tablo 10: Önde Gelen Tohum Şirketlerinin Birleşme Öncesi Satışları 

(2014)* 

Sıra Şirket Ülke Satış 

(milyon dolar) 

Pazar Payı 

(%) 

1 Monsanto ABD 12.207 26,5 

2 DuPont (Pioneer) ABD 7.568 18,7 

3 Syngenta İsviçre 3.155 7,8 

4 Vilmorin & Cie Fransa 1.770 4,4 

5 Dow ABD 1.604 4 

6 KWS Saat Almanya 1.512 3,7 

7 Bayer CropScience Almanya 1.467 3,6 

8 DLF Danimarka 546 1,3 

9 Sakata Seed Japonya 500 1,2 

10 Rijk Zwaan Hollanda 408 1 

   30.737 72,2 

*Tarla bitkileri ile sebze tohumlarını içermektedir. 

Kaynak: ETC, 2017b. 
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Tablo 10’daki veriler incelendiğinde birleşme ve satın almalar 

öncesinde küresel tohum piyasasında faaliyet gösteren en büyük 10 şirketin 

toplam pazar payının %72 olduğu, ilk dört şirketin pazar payının ise %57,4 

olduğu görülmektedir. İlk sıradaki Monsanto’nun 2014 yılındaki piyasa 

payı %26,5 olup, 12.207 milyon dolar gelir elde etmiştir. Tablo 11’de ise 

önde gelen tohum şirketlerinin birleşme ve satın almalar sonrasındaki 

satışları ve pazar payları bulunmaktadır.  

Tablo 11: Önde Gelen Tohum Şirketlerinin Birleşme Sonrası Satışları 

(2014) 

Sıra Şirket Ülke Satış 

(milyon dolar) 

Pazar Payı 

(%) 

1 Monsanto-Bayer 

CropScience 

ABD-

Almanya 

13.674 30,1 

2 Dow-DuPont  ABD 9.172 22,7 

3 Syngenta İsviçre 3.155 7,8 

4 Vilmorin & Cie Fransa 1.770 4,4 

5 KWS Saat Almanya 1.512 3,7 

6 DLF Danimarka 546 1,3 

7 Sakata Seed Japonya 500 1,2 

8 Rijk Zwaan Hollanda 408 1 

9 Takii & Co Japonya 400 1 

10 Florimond Desprez Fransa 276 0,7 

   31.413 73,9 

Kaynak: ETC, 2017b. 

Tablo 11’deki verilere göre %26,5 payı olan Monsanto’nun Bayer 

tarafından satın alınmasından sonraki payı %30,1’e yükselmiştir. 

“Frankestein canavarı” adı ile anılan Monsanto’nun Alman kimya ve ilaç 

tekel şirketi Bayer tarafından 66 milyar dolara satın alınması ile Bayer 

dünya tohum ve tarım ilacı üretiminin %30’unu kontrol eden, dünyanın en 

büyük tohum ve tarım ilacı şirketi haline gelmiştir (Aysu, 2017). Birinci 

sıradaki şirketin sahip olduğu %30,1 oranı tekelleşme olduğunu ortaya 

koymaktadır. Birleşme ve satın almalar öncesinde %57,4 olan 4 firma 

yoğunlaşma oranının, birleşme sonrasında %65’e çıkması da piyasada 

yüksek yoğunlaşma oranı olduğunu ortaya koymaktadır.   

Son yıllarda, tohum üretimi ve dolaşımına ilişkin olarak hem tohum 

üreticileri, sermaye ve hükümetler arasında hem de sermayeler arasında 

rekabet savaşı söz konusudur. Örneğin, dünyada pestisit üretiminde 3. 

sırada yer alan BASF (1. sırada Syngenta, 2. sırada Bayer yer almaktadır), 
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Dupont’a teklifi ile Dupont ve Dow’un birleşmesini önlemeye çalışsa da 

başarılı olamamıştır. Çin şirketi ChemChina’ın, İsviçreli tohum ve tarım 

ilacı şirketi Syngenta’yı 43 milyar dolara satın alması, Dow-Chemicals ve 

Dupont’un, Kanadalı gübre şirketleri Agrium ile Potash Corporation ile 

birleşmesi sonucunda tohum üretiminin birkaç büyük şirket tarafından 

yapılıyor olması, sermayenin merkezileştiğini ve yoğunlaştığını açıkça 

göstermektedir (Donat 2016).  

Altı tarım kimyası devi, 12 ay boyunca üç mega birleşmeyi 

imzalamıştır: Syngenta ve ChemChina, Dow ve Dupont (şimdi Corteva 

Agriscience) ve son olarak, Bayer’in Haziran 2018’de Monsanto’yu 

devralmasıyla "Büyük Altılı" dörtlü olmuştur. Hem tohum hem de tarım 

kimyası sektörlerinde, son zamanlardaki birleşmeler, gıda zincirindeki iki 

“halkayı” ayırmayı imkânsız hale getirmiştir. ETC Group, önde gelen dört 

şirketi sınıflandırmaya çalışmıştır (ETC, 2018).   

Tablo 12’de ise dünyanın önde gelen tarım ilacı şirketlerinin 2014 

yılındaki satışları ve piyasa payları bulunmaktadır.  

Tablo 12: Önde Gelen Tarım İlacı Şirketlerinin Birleşme Öncesi Satışları 

(2014)* 

Sıra Şirket Ülke Satış 

(milyon dolar) 

Pazar Payı 

(%) 

1 Syngenta İsviçre 11.381 20,3 

2 Bayer CropScience Almanya 10.252 18,3 

3 BASF Almanya 7.239 12,9 

4 Dow AgroSciences ABD 5.686 10,1 

5 Monsanto ABD 5.115 9,1 

6 DuPont ABD 3.728 6,6 

7 ADAMA 

(ChemChina yan kuruluşu) 

İsrail 2.221 5,7 

8 Nufarm Avustralya 2.281 4,1 

9 Arysta LifeScience Fransa 2.200 3,9 

10 FMC  2.174 3,9 

   52.277 94,9 

*Zirai kimya sektörü, tarımsal mahsullerde kullanılan mahsul kimyasallarını veya böcek 

ilaçlarını (herbisitler, böcek öldürücüler ve mantar öldürücüler dahil) üretir ve satar. 

Kaynak: ETC, 2017b. 

2014 yılında küresel tarım ilacı piyasasında faaliyet gösteren 

şirketler içinde en çok satış 11.381 milyon dolar ve %20,3 pay ile 
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Syngenta’ya aittir. İkinci sırayı %18,3 ile Bayer CropScience ve üçüncü 

sırayı %12,9 pay ile BASF şirketi almaktadır. Dördüncü sıradaki Dow 

AgroSciences şirketinin payı 10,1 olup dört şirketin toplam piyasa payı 

%61,6’dır. 10 Şirket, toplam %94 piyasa payı ile küresel tarım ilacı 

piyasasını yönlendirmektedir. Tablo 13’te ise birleşme ve satın almalar 

sonrasında önde gelen tarım ilacı şirketlerinin satışlarındaki ve piyasa 

paylarındaki değişmeye yer verilmiştir.  

Tablo 13: Önde Gelen Tarım İlacı Şirketlerinin Birleşme Sonrası Satışları 

(2014) 

Sıra Şirket Ülke Satış 

(milyon dolar) 

Pazar Payı 

(%) 

1 Bayer CropScience-

Monsanto 

Almanya-

ABD 

15.367 27,4 

2 Syngenta-ChemChina 

(ADAMA ve Sanonda 

dahil) 

İsviçre-

Çin-İsrail 

15.102 26,9 

3 DuPont-Dow 

AgroEciences 

ABD 9.414 16,8 

4 BASF Almanya 7.239 12,9 

   47.122 84 

Kaynak: ETC, 2017b. 

Tablo 13’deki veriler değerlendirildiğinde, birleşme ve satın almalar 

öncesinde %61,6 olan dört firma yoğunlaşma oranı, sonrasında %84 gibi 

yüksek bir orana çıkmıştır. %84 olan dört firma yoğunlaşma oranı ve ilk 

sırada yer alan şirketin %27,4 olan piyasa payı dikkate alındığında, 

piyasada çok yüksek yoğunlaşma ve tekelleşmenin bulunduğunu söylemek 

mümkündür.  

Monsanto şirketi, tohum ve tarım ilacından sonra iklimi de 

portföyüne katmıştır. Monsanto, Climate Corporaion şirketini kimi 

kaynaklara göre 930 milyon dolara, kimi kaynaklara göre 1,1 milyar dolara 

satın almıştır. Bu şirket bir iklim veri şirketidir ve hava tahminleri ve tarım 

sigortası yapmaktadır. Monsanto, böylece şirketin 60 yıllık iklim 

verilerine, tarım sigortası yaptıran ve yaptıracak çiftçilerine de sahip 

olmuştur (Kartal, 2014).  

Tüm sektörlerde birleşme ve satın almalar, son derece rekabetçi 

küreselleşmiş pazarlarda ayakta kalmanın ve gelişmenin birincil yolu 

olarak kabul edilir. Şirketler, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak, 

pazar payını korumak ve artırmak, yeni coğrafi pazarlara genişlemek, yeni 

teknolojiler, hizmetler ve fikri mülkiyet elde etmek ve tedarik zincirleri 

üzerinde kontrol elde etmek için birleşme ve satın alma işlemlerini haklı 
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çıkarma eğilimindedir. Birleşme ve devralmalara ek olarak, 

yoğunlaşmanın meydana gelebileceği çok sayıda resmi ve gayri resmi yol 

vardır. Stratejik ittifaklar, sözleşme düzenlemeleri ve ortak girişimler gibi 

firmalar arası anlaşmalar, birleşmelerden daha az görünür, ancak aynı 

zamanda piyasayı kontrol etmenin etkili yollarıdır. Ortak girişimler 

birleşmelere benzer; malzemeleri birlikte tedarik etmeyi veya Ar-Ge 

maliyetlerini paylaşmayı hedeflerler. Örneğin, dünyanın önde gelen tarım 

makineleri şirketi John Deere, hassas tarım platformunu genişletmek için 

baskın tohum veya pestisit şirketlerinin altısı ile ortak girişimlere sahiptir. 

Bu ittifakların amacı, birkaç şirketin, tohum çeşitlerini, kimyasal girdileri, 

sulama tekniklerini ve hatta çiftçilere sunulan mahsul sigortası türünü 

belirlemede önemli bir rol oynamalarına olanak tanıyan çok çeşitli tarımsal 

girdiler üzerinde kontrol sahibi olmalarıdır (ETC, 2017b). 

Şirketler ayrıca, bir grup firmanın fiyat sabitleme, pazar bölme 

anlaşmaları veya diğer karşılıklı düzenlemeler yaptığı açık veya örtük 

karteller kurmaya çalışabilirler. Örneğin, gübre endüstrisinde, az sayıda 

şirket, geçtiğimiz yüzyıl boyunca endüstri fiyatları konusunda sessizce 

işbirliği yapmıştır. Benzer şekilde, uluslararası tahıl ticareti şirketleri 

1950'lerden beri fiili kartel düzenlemelerini sürdürmektedir. Bununla 

birlikte, gübre şirketleri ve emtia tüccarları en çok bu bağlamda 

adlandırılırken, endüstriyel gıda zincirindeki her sektör şu anda veya yakın 

zamanda oligopolistik koşullar altında yapılandırılmıştır. Oligopolcü 

piyasalar daha az rekabetçidir ve daha çok hile ve zorlayıcı davranışlara 

izin vermektedir. Oligopoller, yeni firmalar için giriş engelleri oluşturarak 

ve karşılıklı fayda sağlayan fiyatlandırma düzenlemeleri oluşturarak 

konumlarını korumaktadırlar. En iyi firmalar arasındaki bu düzenlemeler, 

doğrudan kartellerden daha yaygındır ve şirketler resmi olarak rekabet 

içinde oldukları ve açık bir şekilde karşılıklı avantaj için hareket 

etmedikleri için tespit edilmesi daha zordur (ETC, 2017b)  

7.Yoğunlaşma ve Tekelleşmenin Sonuçları 

1980'lerden bu yana yoğunlaşma hızla artmaktadır. Endüstriyel gıda 

zincirinin her bölümündeki birleşme ve satın almalar 2015 yılında yeni bir 

zirveye ulaşmıştır ve küresel gıda ve tarımı yeni bir belirsizlik çağına 

yönlendirmiştir. Klasik iktisat teorisine göre, birleşme ve devralmalar, 

şirketlerin kaynakları birleştirerek daha verimli hale gelmelerine olanak 

tanıyan, herhangi bir şirketin büyümesinde normal bir aşamadır. Monsanto 

ve DuPont gibi şirketler, birleşme ve devralmalar ile yeni teknolojiler 

geliştirmek için ihtiyaç duydukları sermayeyi bir araya getirerek, 

sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, nüfus artışı ve değişen tüketici talebini 

daha iyi ele almalarına izin verdiğini iddia etmektedirler. Bununla birlikte, 

tarım-gıda sektöründeki mega birleşmelerin ani artışı, çiftlik ve gıda zinciri 

işçilerini, tüketicileri, kırsal toplulukları etkileyen ve gıda sistemlerinin 

ekonomi politiğini şekillendiren bir güç değişimini temsil etmektedir. Söz 
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konusu birleşme ve satın almalar, endüstriyel gıda sistemlerinde son derece 

eşitsiz güç ilişkileriyle sonuçlanmaktadır. Endüstriyel gıda sistemi 

yalnızca sınırlı sayıda aktörün servet biriktirmesine izin vererek ekonomik 

ve politik güçlerini ve tarım-gıda sistemi üzerindeki etkilerini 

pekiştirmektedir (ETC, 2017b). 

Tohum ve tarım kimyası şirketlerinin entegrasyonu yaklaşık bir asır 

önce başlamıştır ve 2009'da, bir zamanlar bağımsız olan binlerce tohum 

şirketi, yüzlerce pestisit şirketi ve biyoteknoloji girişimiyle birlikte, 

günümüz endüstrisinin çoğuna sahip olmaya devam eden altı şirket haline 

gelmiştir. Tüm sektörler arasında, tohum endüstrisi en hızlı yoğunlaşma 

oranını yaşamış ve çiftçilerin önderliğindeki tohum tasarrufu gelenekleri 

ile topluluk ve bölgesel tohum ıslahı uygulamalarından farklı bir 

paradigma kaymasına neden olmuştur (Özkaya, 2007:11). 

Tohum üretimi son sözü sermaye sahibi büyük çok uluslu şirketlerin 

söylediği bir alan haline gelmiştir. Örneğin, Monsanto, GDO’lu tohumların 

%95’ini tek başına kontrol eden bir şirkettir. Bu sebeple üreticiler üzerinde 

her türlü yaptırımı uygulayabilmektedir (Gıda Güvenliği Hareketi, 2016). 

Monsanto, patent ihlali gerekçesiyle, 2005 yılından beri üreticiler aleyhine 

90 dava açmıştır (Ray, 2015:174). Bunu yaparken, DTÖ’nün sözde 

demokrasisi, Dünya Bankası ve IMF’nin finansal şartlarının desteğini 

almaktadır. Böylece, çok uluslu şirketler, ekonomik ve yasal zor 

kullanarak insanlığın genetik ve gelecek mirasına el koymaktadır. DTÖ, 

üye ülkelere, TRIPS Anlaşmasının bitkilere ilişkin genel fikri mülkiyet 

hakları sistemleri uygulanmasını dayatmaktadır (Evrensel, 2017:2205-

2206).  

Daha önce bilimsel ve teknolojik uygulamalar devletler tarafından 

yürütülmekte iken, günümüzde devlet bir aracı konumuna gelmiş, bu 

uygulamalar hibrit tohumlar ile GDO’lu ve terminatör tohum üreten 

şirketler tarafından yapılır olmuş, tohumun kendini yeniden üretme 

kapasitesi körelmeye başlamıştır. Çok uluslu şirketler, hem devletleri, hem 

de uluslararası kuruluşları ve yasal mekanizmayı kullanarak kendini 

güvence altına alma yolları aramıştır. Örneğin, Filipinler’in incelendiği bir 

çalışmada, sermeye sahibi büyük şirketlerin girdikleri ülkelerde lobicilik 

ve rüşvet gibi her yolu deneyerek istedikleri yasal düzenlemeleri 

yaptırmaya çalıştıkları ifade edilmektedir. Bu şirketlerin “Fikri Mülkiyet 

Hakları Koalisyonu” üyeleri olan Monsanto, Dupont ve Pfizer gibi 

şirketler olduğu görülmektedir (Leblebici, 2010:51).  

Yoğunlaşmanın sonucu olarak, çiftçi geliri ve özerkliği azalmakta, 

sürdürülebilirlik azalmakta, çevre, halk sağlığı ve çalışma standartları 

düşmekte, kamu politikasının kurumsal kontrolünde dalgalanmalar 

meydana gelmektedir. İkili yatırım anlaşmalarına yazılan ISDS (Investor-

state dispute settlement-yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözüm sistemleri), 
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ulusal politikalardaki değişikliklerin şirket karlarını etkilemesi durumunda 

şirketlerin yabancı hükümetleri dava etmesine izin vermiştir. Yatırımcı 

devleti denemeleri en çok büyük işletmelere fayda sağlamaktadır. Bugüne 

kadar ISDS davalarının %72'si gelişmekte olan ekonomiler aleyhine 

açılmış ve bu davaların çoğu yatırımcılar tarafından kazanılmıştır. 

Kısacası, ISDS, gıda sistemi yönetişiminin odağını yerel ve ulusal 

hükümetlerden uzaklaştırıp, giderek baskın hale gelen sınırlı sayıda çok 

uluslu firmaların ellerine kaydırarak, kamu politikasının kamu yararı 

yerine özel kâr odaklı çıkarlara öncelik vermesine izin vermektedir 

(Özkaya, 2007:27-31). 

1960’dan sonra başlayan yeşil devrim ile birlikte çiftçiler tohum 

üzerindeki güçlerini yitirmeye, çok uluslu şirketler de tohum piyasalarını 

kontrol etmeye başlamışlardır. Bu sürecin ekonomik, ekolojik ve sosyal 

maliyetinin ağır olduğu görülmeye başlanmıştır (Özkaya, 2009:256-257).  

Dünya tohum tekeli şirketler ile tarım kimyasal tekeli şirketler 

birleşmektedir. Şirket tohumları, aynı şirketin tarım kimyasallarına 

bağımlı olduğu için de çok uluslu şirketler için pazarın büyüklüğü daha 

cazip olmaktadır (Özkaya, 2007:40). Tohum piyasası yanı sıra tarım 

ilaçları ile GDO araçlarının birlikte kullanımı ile çarpan etkisi meydana 

gelmektedir. Şirketlerin tohum çeşitlerini ilaç ve gübrelere bağımlı 

özellikte geliştirmeleri ile çiftçiler bu ürünleri almak zorunda 

bırakılmaktadır. Örneğin tohum ile ot öldürücü herbisit birlikte 

pazarlanmakta, birbirinin satışını artırmaktadır. Çok uluslu büyük şirketler, 

güçlerini artırmak için tarım politikalarının istedikleri gibi oluşmasına da 

çalışmaktadırlar. Çıkarılan tohum yasaları ile yerel tohumların kullanımı 

ve satışı konusunda kısıtlamalara gitmektedirler. Örneğin, 1989 yılında 

Fransa’da çiftçilerin kendi tohumların kullanmaları yasa ile engellenince, 

çiftçiler köylü çeşitlerini savunmak için bir organizasyon kurmuşlardır 

(CNDSF-Coordination Nationale pour la Defense des Semences 

Fermieres). Diğer Avrupa ülkelerindeki benzer yapılanmalar ile beraber bir 

Avrupa Tohum Ağı ortaya çıkmıştır (Özkaya, 2009:258).   

Aysu, (2015:178), Hindistan’da tarım, tohum şirketleri tarafından 

kontrol edilmeye başlandığından beri, çiftçilerin hangi ürünleri üreteceğine 

şirketlerin karar verdiğini belirtmektedir. Genetiği değiştirilmiş tohumlar 

ile pamuk üreticisi çiftçilerin birçoğu ipoteğini ödeyemeyip canlarına 

kıymaktadır. 1996-2012 yılları arasında 250 bin çiftçi intihar etmiştir. The 

Times of India, bir raporda 2014 yılında 2000, 2015 in ilk çeyreğinde ise 

en az 600 çiftçinin intihar ettiğini açıklamıştır. Patent yasaları ile tohumlar, 

fikri mülkiyet hakları düzenlemelerine tabi olmuştur. Bunun sonucunda 

tohum, çiftçiler tarafından her yıl yeniden satın alınması gereken üretim 

araçları haline gelmektedir. Terminatör teknolojisi ile kendi kendini 

tüketen intiharcı ve kısır tohumlar üretilmesi, yaşamın çoğalma ve 

yenilenme kaynağı olan tohumun tabiatına ve üreticilerin temel haklarına 
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bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu tür tohumların üretim amacının 

temelinde, dünyanın tarımsal gıda ve tohum piyasalarında tekel gücü elde 

etme isteği vardır (GGUİK, 2014b:117-118).  

Hindistan’da böcek ilacı olarak kullanılan neem ağacı, 1971 yılında 

ABD’li bir ithalatçı tarafından farkına varılmış, ABD ve Japonya çok 

uluslu şirketleri, kullandıkları üretim tekniklerinin bir yenilik olduğu 

iddiasıyla, bu ağaçtan elde edilen ürünlerin patentini almaya başlamışlardır 

(Aysu, 2015:263). Benzer şekilde, Hintlilerin neem ağacından elde ederek 

pek çok üründe kullandıkları bir karışım yeni biri ürün veya yenilik 

getirmediği halde bir ABD firması tarafından zirai bir ilaçta hammadde 

olarak kullanılması amacıyla patenti istenmiştir. Hindistan ve Pakistan’a 

ait basmati pirincinin benzerinin üretilip aynı adla patentinin istenmesi 

tepkiye sebep olmuş ve Hindistan bu patentin iptalini istemiştir (Karlıdağ, 

2010:135; Marlin-Bennett, 2004:80-81).  

Düzenleyiciler, tarım-gıda sektöründeki birleşme ve satın 

almalardaki mevcut artışı ve takip etmesi muhtemel olanları dikkate 

aldığından, yoğunlaşmanın mantığını ve faydalarını, gıda sisteminde daha 

fazla yoğunlaşmanın risk ve etkilerinin neler olduğunu sorgulamak çok 

önemlidir. Ulusal hükümetler, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum, 

tarım-gıda sektöründeki yoğunlaşmanın çiftçileri, gıda güvenliğini, 

beslenmeyi ve sürdürülebilirliği nasıl etkilediğini acilen 

değerlendirmelidir (ETC, 2017b). 

Neoliberalizm ve küreselleşme ile çok uluslu şirketlerin eriştikleri 

güç, çiftçiler ve tarım işçileriyle birlikte bütün tüketicileri tehdit 

etmektedir. Temel ilke, gerçekte bulunmayan serbest ticaret değil, besin 

egemenliği olmalıdır. Besin egemenliği, otarşi anlamına gelmez. 

Uluslararası ticaret bütün taraflara fayda sağlamalı, bireyler, topluluklar ve 

ülkeler, kendi tarım sistemlerini koruma, kendi besinlerini üretebilme ve 

tarım politikalarını belirleme hakkına sahip olmalıdır. Besin egemenliği ile 

devletler ve yerel topluluklar tarım işletmeleri ve gıda politikaları üzerinde 

daha çok kontrol sahibi olur. Besin egemenliği kavramı, 1996-2002 

yıllarında gerçekleştirilen Dünya Besin Zirvesinde son derece aktif faaliyet 

yürüten sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalara dayalı olarak 

ortaya çıkmıştır. Örneğin, köylü kuruluşların uluslararası hareketi olan Via 

Campesina, ABD merkezli Tarımsal Ticaret Enstitüsü gibi sivil toplum 

kuruluşları dampinglere, tarım ticaretinin liberalleştirilmesine karşı olup 

küçük ölçekli sürdürülebilir tarımın, büyük şirketlerin haklarına karşı 

çiftçilerin genetik, toprak ve su kaynaklarına ilişkin haklarının korunması 

taraftarıdır (Özkaya, 2009:272). 

Tarımsal gıda şirketleri, insanlığı sürdürülebilir bir şekilde 

besleyemeyecek kadar, diğer gıda sistemi aktörleriyle eşit şartlarda 

çalışamayacak kadar ve ihtiyacımız olan inovasyon türlerini sunamayacak 
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kadar büyümüştür. Daha fazla mega birleşme devam etmektedir.  

Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, ulusal hükümetler ve 

düzenleyiciler, herkesin ihtiyaçlarını karşılayan bir gıda sistemini yeniden 

oluşturmak için acilen harekete geçmelidir (ETC, 2017b).  

8.Sonuç 

Tarım ve gıdanın varlığı tohuma, tarım ve gıdadaki egemenlik de 

tohumdaki egemenliğe bağlıdır. Tohumu kontrol etmek demek, yaşamın 

tümünü, doğayı ve tüm insanlığı kontrol etmek demektir. Canlı yaşamın 

temeli tohumdur ve tohum ile tarım ilacı piyasaları, insanlar ve toplumlar 

için stratejik öneme sahiptir. Küreselleşme ve Neoliberalizm ile birlikte bu 

alanda da devletler kontrollerini azaltmış, tohum ve tarım ilacı piyasalarını 

özel şirketlerin hâkimiyeti altına bırakmıştır. Büyük çok uluslu şirketlerin 

bu piyasalarda güçlenmesini sağlayan, biyoteknoloji ve fikri mülkiyet 

hakları yoluyla tohumun mülksüzleştirilmesi, metalaşması ve 

patentlenebilir hale gelmesidir.  

Tohum ve tarım ilacı piyasalarında son yıllarda artan yüksek 

yoğunlaşma ve tekelleşme söz konusudur. 2007 yılında küresel tohum 

piyasasında 10 büyük tohum şirketinin payı %67 iken, 2017 yılında 6 

şirketin payı %71,6 ve 4 şirketin payı %66,4’e yükselmiştir. En büyük 

tohum şirketinin payı ise %33 olup, bir şirket tek başına küresel tohum 

piyasasının 3’te 1’ini kontrol etmektedir. Büyük tohum şirketleri, aynı 

zamanda tarım ilacı piyasalarında güçlüdür. Küresel tarım ilacı piyasasında 

2007 yılında 4 şirketin pazar payı %59 iken, 2017 yılında bu oran %70’e 

çıkmıştır. İstatistikler, hem tohum hem de tarım ilacı piyasalarında yüksek 

yoğunlaşma ve tekelleşme olduğunu ortaya koymaktadır. Birleşme ve satın 

almalarla birlikte, çok uluslu tohum ve tarım ilacı şirketlerinin gücü 

muazzam biçimde artmıştır. Örneğin, tohum piyasasında birleşme ve satın 

almalar öncesinde %57,4 olan 4 firma yoğunlaşma oranı, sonrasında 

%65’e, tarım ilacı piyasasında birleşme ve satın almalar öncesinde %61,6 

olan 4 firma yoğunlaşma oranı, sonrasında %84’ e kadar çıkmıştır.  

Söz konusu yoğunlaşma ve tekelleşmenin sonucu, çiftçilerin, üretim 

faaliyetinin temelinden kopması, insanlığın ortak faaliyeti olan tarım 

tekniklerinin sınırlanması, gerektiğinde kısır tohumlar üretilerek çiftçilerin 

tohum şirketlerine bağımlı olması, aynı tohumu tekrar üretimde 

kullanamaması, kullandığı tohumu aldığı şirketin tarım ilaçlarını da almak 

zorunda kalması, gıda güvenliğinin, beslenmenin ve sürdürülebilir tarımın 

tehdit altında olmasıdır. Eşitsiz güç ilişkilerin önüne geçmenin yolu zinciri 

parçalamak, çok uluslu şirketlerin sahip olduğu aşırı gücü sınırlamak, 

ülkelerin yerel tohumculuk sektörlerinin yönetiminde baskın rol almalarını 

engelleyici düzenlemeler yapmaktır. Çiftçilerin, küçük üreticilerin, çok 

uluslu şirketlerin artan gücü karşısında ayakta kalabilmeleri için 

devletlerin alacağı tedbirler, yapacağı yasal düzenlemeler son derece 
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önemlidir. Devletlerin bu şirketlere müdahaleleri ve verdikleri teşvikler 

araştırılması gereken önemli bir sorun alanıdır. 
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1.Giriş  

Küreselleşme kavramı, ekonomik, siyasi ve sosyal nitelikteki tüm 

durumların açıklanması kapsamında değerlendirilmektedir. Küreselleşme 

olgusunun etki alanları içinde özellikle ekonomik boyutu, son yüzyıl içinde 

dünya ticaretindeki gelişme ve büyüme konusunda en çok göze çarpan 

yönüdür. Diğer yandan küreselleşmenin neden olduğu acımasız rekabet 

makroekonomik istikrarsızlık yaratarak konjonktörel dalgalanmalara 

neden olmaktadır. Bu kavram tarihsel süreç içinde küreselleşmenin ortaya 

çıkardığı kapitalist sistemle birlikte 19. yüzyıldan itibaren popülerlik 

kazanarak sermaye birikimi ile öncelikle gelişmiş ülke ekonomilerinde 

görülmeye başlanmıştır. Konjonktörel dalgalanmaların nedenlerinden bir 

olan dışsal şoklar genel olarak arz ve talep cephesinden ele alınmaktadır. 

Arz şoklarının kaynakları içerisinde yer alan petrol fiyatındaki 

dalgalanmalar, özelliklede gelişmekte olan ekonomilerde önemli bir 

üretim girdisi olması nedeniyle ekonomi üzerindeki etkileri daha fazla 

hissedilmektedir. Bu etkiler daha çok petrol fiyatındaki artışlardan 

kaynaklı üretimde maliyet artışı, büyüme ve verimliliktir. Reel denge etkisi 

bakımından değerlendirildiğinde ise petrol fiyatlarındaki artış para talebini 

artırmaktadır. Artan para talebini para otoritesinin karşılayamaması faiz 

oranlarını yükselterek ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Yine 

petrol fiyatlarındaki belirsizlik firmaların yatırımlarını ertelemelerine, 

                                                           
 Doktora tezinden üretilmiştir. 
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yatırım yapma yönündeki teşviklerin azalmasına, dolayısıyla da 

ekonominin zayıflamasına sebep olmaktadır (Brown, vd., 2002, s. 8).  

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin önemli ticaret ortağı olan 

ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin dışsal şok etkisiyle Türkiye 

ekonomisinde yol açacağı etkinin varlığı ve boyutunun konjonktörel 

dalgalanma kapsamında araştırılmasıdır. Söz konusu amaç doğrultusunda 

önemli ticaret ortaklarından kaynaklı dışsal şokların Türkiye’nin iktisadi 

büyümesine olan etkisi incelenmektedir. Çalışmada dışsal şokların Türkiye 

ekonomisi üzerindeki etkisinin, iş döngüsü (reel iş çevrimleri) ve uyum 

(senkronizasyon) perspektifleri açısından araştırılması ve birçok çalışmada 

olduğu gibi tek bir ülkenin alınması yerine analizde çok sayıda ülkenin 

dikkate alınarak modellenmesi nedeniyle literatüre önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte araştırma kapsamında 

seçilen ülkeler bakımından çalışma, dünya ekonomisinin yönünün 

belirlenmesinde etkin olan ülkeler ile iki önemli Orta Doğu ülkesini 

kapsaması yönüyle de önem arz etmektedir. Bu konudaki eksikliği 

tamamlama bağlamında faydalı olacağı öngörüsünden hareketle yapılan 

analizde, Türkiye ekonomik büyümesi üzerinde dışsal şokların etkisinin iş 

çevrimlerine neden olup olmadığı ve senkronizasyonun varlığının tespiti 

için 1989-2019 dönemi ait yıllık verileri kapsayan ARDL zaman serisi 

analizine başvurulmuştur. 

Çalışmanın ilk bölümde, dışsal şoklar ve konjonktörel 

dalgalanmalar kavramsal açıdan değerlendirilerek bu dalgalanmaların 

nedenlerine ilişkin teorilere değinilmektedir. Daha sonra iktisadi şokların 

kavramsal tanımları ve şok çeşitleri sınıflandırılarak detaylı bilgi 

verilmektedir. Konu ile ilgili olarak bu bölümde dışsal ekonomik şokların 

ülke ekonomilerini etkileme kanalları olan para, dış ticaret ve faiz 

kanallarının dış ticaretteki fonksiyonu ve makro değişkenler üzerindeki 

etkisi anlatılmaktadır. İkinci bölümde Türkiye'nin dış ticaretinin yıllar 

içindeki gelişim seyri kronolojik sıra ve makroekonomik göstergeler 

kapsamında ithalat, ihracat ve dış ticaret dengesi açısından detaylı bir 

şekilde tablolar aracılığıyla açıklanmaktadır. Ardından Türkiye'nin dış 

ticaretinde en fazla paya sahip olan ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, 

Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak’ın dış ticaret yapısı ve 

Türkiye ile olan ilişkileri incelenmektedir. Literatürde yer alan dışsal şok, 

iş çevrimleri ve senkronizasyon konularını ele alan çalışmalara üçüncü 

bölümde değinilmektedir. Araştırmanın dördüncü bölümü ise ekonometrik 

analizden oluşmaktadır. Bu bölümde çalışmanın amacı, değişkenleri ve 

yöntemine dair kısa bilgi sunulmaktadır. Ardından değerlendirme 

kapsamındaki ülkelerde yaşanan dışsal şokların Türkiye'nin ekonomik 

büyümesi üzerindeki etkisi ampirik analizle incelenerek iş çevrimleri ve 

senkronizasyon ilişkisi çerçevesinde araştırmanın ampirik bulgularına yer 

verilmektedir.  
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2.Amprik Literatür 

Konjonktörel dalgalanmaların en önemli nedeni olan dışsal şokların ülke 

ekonomisi üzerindeki etkilerinin neler olduğu konusunda literatürde çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. Dışsal arz şokları arasında en önemlilerinden 

biri üretim maliyetleri içinde büyük bir paya sahip olan enerji girdisi 

kapsamında ifade edilen petrol fiyatlarıdır. Literatürde petrol fiyatındaki 

değişimlerin ülkelerin üretim düzeylerine etkisini analiz eden çok sayıda 

çalışma yer almaktadır. Özellikle 1970’lerde yaşanan petrol şokları birçok 

ülkede durgunluk yaratmak suretiyle makro göstergeler üzerinde önemli 

etkiler doğurmuştur. Bu bağlamda petrol fiyatı artışlarının fiyat seviyesi ve 

reel gelire olan etkilerini tahmin etmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri 

olan Darby (1982) ABD, İngiltere, Fransa, Kanada Almanya, İtalya, 

Hollanda ve Japonya 1957-76 yılları için yapılan çalışmada; reel petrol 

fiyatlarındaki artışın incelenen sekiz ülke için reel gelirde uzun dönemli 

düşüşlere neden olduğu görülmüştür. Simülasyon sonuçlarına göre toplam 

üretim fonksiyonuna petrol fiyatı şoklarının dâhil edilmesinin ABD, 

İngiltere, Kanada, Almanya ve Hollanda gibi beş OECD ülkesinde GSMH 

trendinde önemli değişikliklere neden olduğu ifade edilmiştir. Petrol 

fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerini araştıran Hamilton (1983), ABD 

1948:2-1980:3 dönemi için yapılan çalışmada petrol fiyatı artışlarının, reel 

GSMH büyümesinde düşüşlere neden olduğu bulunmuştur. Konjonktörel 

dalgalanmanın en önemli nedeni olan petrol fiyatlarının dahil olduğu 

Varangis vd., (2004), düşük gelirli ülkelerde petrol şokları ve doğal 

afetlerin ülke ekonomisini nasıl etkilendiğini tespit etmek amacıyla 22 en 

düşük gelirli ülkeyi1 ele alan çalışmalarında, bu ülkelerin petrol 

şoklarından önemli ölçüde etkilendiği tespit edilmiştir. Dışsal şokların 

makroekonomik değişken olan büyüme üzerindeki etkisine ilişkin Benczur 

ve Ratfai (2010), şokların üretime olan etkisini tespit etmek amacıyla 

Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Latin Amerika, düşük gelirli Ortadoğu 

ülkeleri, G7 ve endüstriyel olarak gelişmiş olan toplam 58 ülkeye ilişkin 

1995:1- 2008:4 dönemini incelemişlerdir.  Çalışmalarında şokların üretimi 

olumsuz etkileyerek büyüme, işsizlik ve gelir dağılımında olumsuz 

dalgalanmaların oluşmasına neden olurken aynı zamanda uluslararası 

sermaye piyasalarında da etkisinin önemli olduğu vurgulanmıştır. 2000'li 

yıllarda konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalar içinde petrol şoklarının 

etkisini Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong gibi Asya 

ülkeleri için araştıran Al-Jawarneh ve Seka (2012)'ye ait çalışma dikkat 

çekicidir. 1970:1-2010:4 dönemi için yaptıkları çalışmalarında, dışsal 

şokların Asya ülkelerinin iç ekonomilerinde özellikle döviz kuru, tüketim 

harcamaları, dış ticaret açıklığı ve iç para politikası gibi değişkenleri 

                                                           
1Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mozambik, Ermenistan, Sudan, Etiyopya, 

Kolombiya, Kenya, Tanzanya, Venezuela, Meksika, Guatemala, Nijerya, 

Honduras, El Salvador, Kosta Rika 
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etkilediği, bunun sonucunda ortaya çıkan yerli şokların hacmini belirleyen 

faktörlerin ise iş döngüsü üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu ifade 

edilmiştir. Petrol fiyatının makroekonomik değişkenlere etkileri 

bakımından benzer bir diğer çalışma ise Rahman ve Serletis (2012)’de 

yaptıkları çalışmadır. Petrol fiyatının makroekonomik faaliyetler üzerinde 

etkisini tespit etmek amacıyla ABD’ye ilişkin 1983:1-2008:12 dönemine 

ait çalışmalarında, petrol fiyatının büyüme üzerinde olumsuz etkisi olduğu, 

para politikasının petrol fiyat şoklarının çıktı üzerinde yaratığı etkiyi 

güçlendirdiği, ayrıca petrol şoklarının çıktı üzerinde asimetrik tepkilere yol 

açtığını tespit etmişlerdir. Yine Goyal (2014) dışsal şokların Hindistan'ın 

dış ticaret ve sermaye akışı üzerindeki etkisini bulmak amacıyla 1990-2012 

yılları için yapılan çalışmada dışsal şokların ana kaynağının dış açık 

olduğu, ülkede izlenen politikaların yanlış olmasıyla şoklara karşı 

kırılganlığının daha fazla arttığı tespit edilmiştir. Dışsal şoklar konusunda 

literatürde sık rastlanmayan Grady vd., (2017), İrlanda için yapılan 

çalışmadan da kısaca bahsetmek gerekir. Uluslararası ticari bağlantıların 

ve özelliklede ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde meydana gelen dışsal 

şokların İrlanda'yı nasıl etkilediğini makroekonomik açıdan incelemek 

amacıyla 1980:1-2016:1 dönemine ait 7'si Euro Bölgesi olmak üzere 

toplam 25 ülke2ele alınmıştır. Çalışmada şokların büyüklüğünün ülkeler ve 

bölgeler arasında farklılıklar gösterdiği İrlanda'nın, Çin ve ABD 

ülkelerinden kaynaklanan dışsal makroekonomik şoklardan daha fazla 

etkilendiği tespit edilmiştir. Bir diğer bulgu ise küresel çıktı şokunun uzun 

vadeli faiz oranlarını yukarı çekerek birçok ekonomide önemli kısa ve 

uzun vadeli etkiler yaratarak borçlanma faiz oranlarında artışa neden 

olabileceği yönündeki tespittir.  

Türkiye için yapılan sayısız çalışma olmasına rağmen arz şoku 

bağlamında özelliklede petrol ve teknoloji kaynaklı olan bazı 

çalışmalardan bahsetmek gerekmektedir. Bu bağlamda arz şokuna neden 

olan petrol fiyatlarındaki artış ve azalışın yarattığı şokların etkisini tespit 

etmek amacıyla Gürel (2012), Türkiye’de 1992:1-2011:3 dönemini 

incelemiştir.  Çalışmada petrol fiyatları ve Almanya'nın GSYH’sindeki 

artışın büyümeyi etkileyen dış dinamikler olduğu, daha doğru analiz 

yapabilmek için büyümenin genişleme ve daralma dönemlerini iyi ayırt 

etmek gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte büyümeyi açıklayan 

dinamiklerin büyümeye etkilerinin rejimler arasında farklılaşıp 

farklılaşmadığını araştırabilmek için doğrusal olmayan modellerin 

ekonominin dinamiğini daha iyi açıkladığı görülmüştür. Ülkenin dışa 

açıklık derecesi arttıkça dış dinamiklerin ülke ekonomisine etkilerinin de 

arttığı sonucu vurgulanmıştır. 

                                                           
2Arjantin, Avusturya, Brezilya, Kanada, Cin, İrlanda, Japonya, Kore, Meksika, 

Norveç, Yeni Zelanda, 

 Singapur, İsveç, İsviçre, Tayland, İngiltere ve ABD. 
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İnsanlar, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri satın alabilmek için 

belirli bir gelire sahip olmak zorundadırlar. Ekonomik anlamda bir talep 

olabilmesi için satın alma gücüne yani gelire sahip olunması 

gerekmektedir. Bu bağlamda literatürde yapılan çalışmalarda toplam talep 

şoklarının etkileri asimetrik ve simetrik olmak üzere iki açıdan 

değerlendirilmektedir. Bu etkileri savunan ilk çalışmalardan biri Cover 

(1992)’de, pozitif ve negatif para arz şoklarının çıktı üzerinde simetrik 

etkileri olup olmadığını incelemek amacıyla ABD ekonomisi 1951:1-

1987:4 dönemi çalışmasıdır.  Çalışmada pozitif şokların reel üretim düzeyi 

üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ancak negatif şokların ise reel üretim 

düzeyi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu yönünde bulgulara 

ulaşılmıştır. Talep şoku ile birlikte ortaya çıkan diğer şokların etkisinin ne 

olduğu konusunda farklı bir çalışmada, Freinkman (2003) tarafından 

yapılan çalışmadır. Çalışma dış ticaret haddi şoku, dış talep şoku3 ve mali 

şokun4 Ermenistan geçiş ekonomisine olan maliyetlerine ilişkin nicel5 

değişkenleri tahminlemek amacıyla yapılmıştır. Ermenistan, 1987-1988-

1991 incelenen dönemleri için yapılan bu çalışmada dış şokların GSYH'nın 

%85'ini azaltarak düşük gelir ve yetersiz kalkınmaya neden olduğu, 

Ermenistan'daki geleneksel sanayi sektörünün çekirdeğinin büyük bir 

kısmının çok geri kaldığı ve yurt içi tasarrufunun yetersiz olduğu, üretimde 

büyük yatırımlar olmaksızın dünya pazarlarına yönelemeyeceği tespit 

edilmiştir. Makroekonomik değişkenlerden enflasyon ve büyüme üzerinde 

talep şokların etkisini tespit etmek amacıyla Krznar ve Kunovac (2010), 

Hırvatistan 2000:2-2010:1 dönemi için yapılan çalışmada, dünya fiyat 

şoklarının üretici ve tüketici fiyatlarına etkisinin önemli olduğu sonucuna 

varılmıştır. AB'deki GSYH kaynaklı şokların, Hırvatistan’ın GSYH 

dalgalanmalarının ana kaynağı olduğu ve dolaysıyla da ekonomisinin talep 

şoklarından olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Döviz rezervlerindeki 

hareketlik finansal dengesizlik yaratarak talep şoklarına neden olmaktadır. 2008 

ve 2009 yıllarındaki küresel mali kriz dönemi de dâhil olmak üzere son on 

yıllardaki döviz rezervlerindeki önemli artış, döviz rezervlerinin önemi ve 

rolüne ilişkin çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Finansal krizde 

yeterli düzeyde döviz rezervinin korunmasının önemini vurgulansa da kriz ve 

şoklar durumunda korunması gereken döviz rezervlerinin seviyesi konusunda 

yeterli fikir birliğinin olmadığı tespit edilmiştir (Sobave Galijašević, 2017, s. 

93). Ulusal ekonominin maruz kalabileceği talep şoklar karşısında ülke döviz 

rezerv miktarı önemli bir unsurdur. Bu bağlamda Soja ve Galijasevic (2017) 

Bosna-Hersek'in döviz rezervlerinin şoklar karşısında yeterli olup olmadığı 

olmadığının tespiti amacıyla 2005-2015 dönemi çalışmasında Bosna-Hersek'in 

                                                           
3İhracat talep kayıpları veya piyasa kaybı olarak tanımlanan 
4Geleneksel açık bütçenin kaldırılması olarak tanımlanan yarı bütçeli dış 

transferler 
5Zaman serisi analizlerinde değişken kategorisi içinde yer alır. 
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döviz rezervlerinin güçlü dışsal şoklar karşısında yetersiz olduğu tespit 

edilmiştir.  

19. yüzyıldan itibaren popülerlik kazanan konjonktörel dalgalanma 

diğer bir ifadeyle iş çevrimleri ya da iş döngüsü kavramı sermaye birikimi 

ile birlikte öncelikle gelişmiş ülke ekonomilerinde ele alınmaya 

başlamıştır. Burns ve Mitchell (1946)’nın çalışmaları bu konuya ilişkin 

literatürdeki ilk çalışmalardandır. Köse vd. (2003), daha büyük ticaret ve 

finansal entegrasyonun daha büyük iş döngüsü senkronizasyonuna neden 

olup olmadığını belirlemek amacıyla 1960-1970 dönemi 60 ülkeyi temsil 

etmek üzere sadece ABD, Almanya, Japonya ve Meksika ele alınarak 

yapılan çalışmada, ülkeler dünya faktörü, ülke faktörü ve bölgesel faktör 

gruplarına ayrılarak incelenmiştir. Çalışmada Kuzey Amerika bölgesi 

dışında bölgesel olarak gerçekleşen iş döngülerinin toplam oynaklığı 

açıklamada önemli bir rol oynamadığı görülmüştür. Ayrıca çıktı büyüme 

dalgalanmalarının aksine, tüketim ve yatırım dinamiklerinin daha çok 

ülkeye özgü faktörler tarafından yönlendirildiği, ekonomik 

dalgalanmaların önemli bir kısmının gelişmiş dünya ülkelerine ait üretim, 

tüketim ve yatırım faktörlerinden kaynaklı dışsal şoklardan dolayı 

meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan gelişmiş ülkeler 

dünya iş döngüsünden daha az etkilenirken az gelişmiş ekonomilerin ise 

daha fazla iş döngüsüne maruz kaldığı çıkarımı yapılmıştır. Son olarak 

ülke dinamik faktörleri ile de ülkelerin tüketiminin açıklanacağı ifade 

edilerek büyük bir iş döngüsü ve senkronizasyonun gerçekten var olduğu 

görülmüştür. Köse vd., (2003), 21 gelişmiş ve 55 gelişmekte olan ülkeye 

ilişkin 1960-1999 dönemine ait küreselleşme ile iş döngüsü arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı bir diğer çalışmalarında özellikle endüstriyel ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında artan ticaret ve finansal entegrasyonun 

etkisini ve sistematik olarak uluslararası iş döngüsü ortaklıklarının bu 

durumdan nasıl etkilediğini tespiti amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre küreselleşmenin iş çevrimleri senkronizasyonunu artırdığı, ticaret ve 

finans piyasalarıyla bütünleşmenin küresel makroekonomik 

dalgalanmaların yayılmasını hızlandırdığı tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte ülkeler arasındaki finansal akışın az olmasının işi çevrimlerini 

azalttığı ifade edilmiştir. Uluslararası alanda ve Avro Bölgesi için iş 

döngüsünün büyüme üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla yapılan 

çalışmalardan bir diğeri de Lumsdaine ve Prasad (2003), 17 OECD 

ülkesine ilişkin 1963-94 dönemi için yaptıkları çalışmalarında endüstriyel 

üretimin uluslararası alanda ve Avro Bölgesinde büyüme üzerinde pozitif 

etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca endüstrileşmiş ekonomilerdeki 

iş döngüsü dalgalanmalarının yönlendirilmesinde ortak uluslararası 

etkilerin önemli olduğu öne sürülmüştür. İş çevrimlerini etkileyen dışsal 

şokların çeşitleri bağlamında inceleyen Zhang (2006), reel döviz kuru, 

istihdam ve nominal ücret oranı değişkenlerine ait verilerin uzun dönem 

etkilerini tespit etmek amacıyla 1985-2000 dönemi için ele alan 
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çalışmasıdır. Elde edilen bulgular üretimdeki ana dalgalanmaların, reel 

döviz kuru ve dış ticaret dengesi nedeniyle yurtiçi şoklardan 

kaynaklandığına işaret etmektedir. Dış ticaret dengesi üzerinde göreceli 

talep şoku, reel şoklar, yurt içi ve yurt dışı arz şoklarının etkileri büyük 

olmasına rağmen nominal şokların ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin 

kısa olduğu ifade edilmiştir. Ticaret dengesindeki dalgalanmaların 

arkasındaki gücün gelirdeki değişiklikler olduğu, öte yandan nominal şok 

reel döviz kuru üzerinde önemli bir baskı yaratırken döviz kurundaki 

dalgalanmaların ticaret dengesi üzerinde sadece sınırlı bir etkisi olduğu 

ifade edilmiştir. İş çevrimlerinin bileşenlerini tahmin etmek amacıyla 

Tharavanij (2007), seçili 44 ülke6 için 1975-2004 dönemine ilişkin 

çalışmada, dış açığın düşük olduğu sermaye piyasası gelişmiş ülkelerde 

çıktı açığında daha düşük olduğu, diğer yandan dış açığın yüksek olduğu 

ve reel dövizde sürekli dalgalanma yaşayan ülkelerde ise çıktı açığının 

fazla olduğu ifade edilmiştir. Bir diğer bulgu ise sermaye piyasası 

gelişmemiş ekonomilerde üretim, yatırım ve tüketimin iş çevrimlerine 

etkisinin negatif olduğu sonucudur. Ayrıca finansal gelişme ile çıktı 

belirsizliği arasında güçlü bir negatif ilişkinin olmadığı bulgusunun daha 

önce yapılan çalışmaların bazılarından elde edilen sonuçlarla benzer 

olduğu görülmüştür. İş çevrimlerinin dinamikleri ve bunlar arasındaki 

senkronizasyon ilişkisinin incelenmesi amacını taşıyan Canova vd., (2009) 

on Avrupa ülkesini7 1970:1-2007:3 dönemi çalışmasında, ülkelere özgü 

ortak göstergelerin dinamikleri incelenerek iş döngülerini değiştiren 

yapısal değişikliklerin olup olmadığı kontrol edilmiş ve dışsal 

değişkenlerin dinamik tepkilerinin şoklar olduğu görülmüştür. Bu şoklar 

içinde özellikle Almanya ve ABD’ye ait GSYH'daki artışların şok etkisi 

yaratarak diğer inceleme kapsamındaki ülkeleri etkilediği görülmüştür. 

Bununla birlikte büyük ölçekli parasal hareketlerin reel dalgalanmalar 

üzerinde etkili olmadığı, iş çevrimlerinin özelliklerinde ve şokların 

iletilmesinde değişikliklerin yavaş seyrettiği bunun zaman faktörü ile değil 

Avrupa yakınsama ve senkronizasyonu ile bağlantılı olduğu tespit 

edilmiştir. Alper (2002), Türkiye, Meksika ve ABD’nin iş çevrimlerinin 

senkronize olup olmadığını araştırmak amacıyla 1987:1-2002:2 dönemi 

için yapılan çalışmasında ise farklı sonuçlara ulaşmıştır. Elde edilen 

bulgularda, Türkiye ve Meksika’nın iş çevriminin ABD’ye göre çok daha 

fazla hareketli olduğu ve bunun nedenlerinin ise kronik enflasyon, çeşitli 

                                                           
6Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Kanada, Danimarka, 

Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Hollanda, Yeni 

Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD, Arjantin, 

Brezilya, Şili, Malezya, Meksika, Güney Afrika, Uruguay, Venezuela, 

Kolombiya, Ekvator, Endonezya, Fas, Filipinler, Tayland, Türkiye, Cin, 

Hindistan, Nijerya, Pakistan, Fildişi Sahili 
7Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Finlandiya, İngiltere, 

Danimarka, İsveç 
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istikrar çabaları, finansal liberalizasyonlar ve dış finansal krizler olduğu 

ifade edilmiştir. Bununla birlikte ABD'ye göre iki ülkenin GSYH 

oranlarının yakın olması nedeniyle bu anlamda bir senkronizasyon olduğu 

söylenebilir. Meksika ve Türkiye'de tüketim harcamalarının gelire göre 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Meksika'daki reel üretimin 

döngüsel dalgalanmaların diğer iki ülkeye nazaran çok daha yüksek olduğu 

ifade edilmiştir.  

3.Dışsal Şokların Arz ve Talep Yönü 

Reel konjonktür teorisine göre dalgalanmaların nedenlerin biri olan dışsal 

şoklar; ülkenin uluslararası ekonomik ilişkileri nedeniyle diğer ülkelerde 

ortaya çıkan iktisadi, siyasi, sosyal olaylar ve doğal afetler dolayısıyla 

karşılaştığı iktisadi dengesizlikler ya da piyasa mekanizması işleyişine 

yönelik sistemin dışından gelecek herhangi bir müdahale olarak 

tanımlanmaktadır. Ülke ekonomilerini üzerinde önemli etkileri olan dışsal 

şoklar petrol fiyatlarındaki artış, döviz kurları, savaş, siyasi olaylar ve 

doğal afetler gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu etkileri daha 

iyi anlayabilmek için kavramları anlamak gerekmektedir. Bu bağlamada 

toplam talep şokları; ekonominin işleyişinde, karar birimlerinin 

davranışlarında ve beklentilerinde meydana gelen değişmeler, kamu ve 

para otoritelerinin uygulamadaki ekonomi programları dışında 

gerçekleştirdiği faaliyet ve uygulamalardır. Gerek ülke içerisinde gerekse 

diğer ülkelerde talebin değişmesine yol açan toplam talep şokları üretim 

miktarını kısa dönemde etkilemektedir (Campell ve Mankiw, 1987, s. 876). 

Bu şoklar, ticaret ortaklarının büyüme oranları ile mal ve hizmet 

sektöründeki ihracat oranlarını değiştirmektedir. Döviz kurunda yaşanan 

ani iniş ve çıkışlar, net ihracat talebi çıktı düzeyi, gelir düzeyi ve ihracat 

yapan endüstri ile ilişki içerisinde olan diğer sektörleri etkileyecektir. 

Ayrıca faiz oranlarındaki ani iniş ya da çıkışlar ile ticaret hadlerindeki 

değişimler toplam talebi değiştirecektir. Dolayısıyla bütün bu 

olumsuzluklarda talep yönlü şokların kaynağını oluşturacaktır (Gürel, 

2012, s.100). Toplam arz şokları ise reel üretim seviyesinde sapmalara 

neden olan hammadde fiyatlarındaki özellikle enerjideki fiyat değişimleri, 

teknolojik değişimler, doğal afetler, kamusal düzenlemeler ve nüfus 

yapısındaki değişimlerdir. Ayrıca ekonominin performansını olumsuz 

etkileyen siyasi karışıklıklar, savaşlar, üretim faktörlerinin fiyat ve 

miktarlarındaki ani değişimlerde nedenler arasında sayılmaktadır 

(Snowdon ve Vane, 2012, s. 268; Hartley ve Whitt,1997, s. 5-6). 

Toplam arz şokları, üretim düzeyi üzerindeki etkilerinin geçici ve 

kalıcı olmasına bağlı olarak da sırasıyla kısa ve uzun dönemli olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Kısa dönemli olanlar petrol fiyatı şokları, enerjideki 

fiyat artışından kaynaklanan şoklar ve ithal hammadde fiyatlarındaki 

şoklardır. Uzun dönemli arz şokları ise verimlilik ve/veya teknolojik 

şoklarıdır (Tanrıöver, 2013, s. 9). Kısa dönemli arz şokların nedenlerinden 



 

77 

 M. Batu Ağırkaya 

biri olan petrolün bugünkü anlamda dünyadaki konumu, sanayi devriminin 

kural ve değerlerinin sisteme yerleşmesi ve kapitalizmin dünya ticaretine 

yayılması ile geliştiği bilinmektedir. Modernleşen dünyanın hammadde 

kaynağı olan petrol, uluslararası ekonomik, siyasi ve ticari unsurların 

aralarındaki ilişkilerin sağlayıcısıdır (Emekliler ve Ergül, 2010, s.63). Son 

yüzyılda petrolün artan tüketimi nedeniyle petrol üreten ve tüketen birçok 

ülke ham petrol fiyatlarından önemli ölçüde etkilenmektedir (Çelik, 2018, 

s. 59). Gelişmekte olan ekonomiler için dışsal bir değişken olan petrol 

fiyatları, büyüme oranlarını, dış ticaret hadlerini etkileyen önemli bir 

faktördür. Petrol şoklarının ülke ekonomilerine yansımaları çeşitli 

şekillerde olmaktadır. Yüksek petrol fiyatlarının ekonomik etkilerini petrol 

ithal ve ihraç eden ülkeler açısından farklı değerlendirmek gerekmektedir. 

Yüksek petrol fiyatları ithalatçı ülkenin milli gelirinde azalmaya neden 

olmaktadır. Petrol tüketimin azaltılması mümkün olmadığı içinde diğer 

kamusal harcamalara nazaran milli gelirden ayrılan pay artmaktadır. 

Bununla birlikte milli gelir üzerindeki olumsuz etkisi ülkenin petrole olan 

bağımlılığı ile de değişmektedir. Ülkenin petrol tüketimini azaltıp mevcut 

kaynaklarını artırma imkânı sınırlıysa yüksek petrol fiyatının ekonomi 

üzerindeki olumsuz etkisi de artmaktadır. Öte yandan yüksek petrol 

fiyatlarının makroekonomik hedefler doğrultusunda izlenen politikaların 

sonuçları açısından önemli etkileri bulunmaktadır. Özelliklede 

enflasyonun ve bütçe açıklarının borçlanma ile finanse edildiği 

ekonomilerde bu durum daha da fazla hissedilmektedir. Diğer yandan 

petrol ihraç eden ülkeler açısından olaya bakıldığında ise petrol ihracatı ile 

ülkeye gelen döviz ülke ekonomisinde, makroekonomik değişkenleri 

olumlu yönde etkilenecektir. Ancak ihracatın yönünü etkileyen döviz 

kurlarındaki volatilitenin yüksekliği ya da meydana gelen iniş ve çıkışların 

üretimde önemli bir girdi olan petrol fiyatlarına yansıması, riski göz almak 

istemeyen ülkeler için daha yüksek maliyete ve kazançlarda belirsizliğe yol 

açarak ihracatı dolaysıyla da dış ticaret hacmini olumsuz etkileyen dışsal 

şoklara neden olabilecektir (Çelik, 2018, s. 187).  

4. Yöntem, Veriler ve Bulgular 

ARDL sınır testi, değişkenler arasında uzun vadeli ilişkilerin ekonometrik 

analizinde kullanılmaktadır. Uzun dönem ilişkisinde değişkenlerin 

trendinin durağan olması durumunda, genel uygulama serinin trendini 

düşürmek ve trendsiz serileri veya Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif 

(ARDL) modeller olarak modellemektir. Modelin uzun dönem 

özelliklerine ilişkin tahmin ve çıkarımlar daha sonra standart asimptotik 

normal teori kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Peseran ve Shin, 1997, s. 

178-191).  

Çalışmada Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayanan büyüme 

modeli esas alınarak literatür ve teoriden elde edilen bulgular 

doğrultusunda model oluşturulmuştur. Bu üretim fonksiyonuna dayanarak 



 

78 

 Türkiye Ekonomik Büyümesi 

petrol fiyatı, döviz kuru, kişibaşına GSYH, net ihracat (NX), GSYH 

deflâtörü, dışa açıklık ve DYSY değişkenleri eklenerek dış şokların ülke 

ekonomisi üzerindeki etkilerini arz ve talep şokları kapsamında analiz 

etmek için genişletilmiş bir formu oluşturulmuştur. Analizde temel alınan 

model aşağıdaki gibidir: 

GSYHt = β0 + β1Kt+ + β2Lt + β3PFt + β4DKt+ β5DÜGSYHt + β6DÜDTt + 

β7DÜGSYHDEFt +β8DÜDAt+ β9DYSYt+ ut                           (4.1) 

Denlem (4.1)’de Ticaret ortağı olan diğer ülkeleri ifade etmek için 

(DÜ) gösterimi kullanılmıştır. 

(4. 2) nolu denklemde, ARDL genel modeli esas alınarak bütün 

ülkeleri kapsayacak şekilde çalışmanın değişkenlerinin yer aldığı ARDL 

modeli yer almaktadır. 

∆𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝑖 + ∑ β2

k1

i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆𝐿𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆𝐷Ü𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

𝐷Ü𝐷𝑇𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

𝐷Ü𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1

+ ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

𝐷Ü𝐷𝐴𝑡−1 + ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1

+ ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1 + ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6𝐷Ü𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 

+ ∅7𝐷Ü𝐷𝑇𝑡−1 + ∅8𝐷Ü𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9𝐷Ü𝐷𝐴𝑡−1

+ ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                                  (4.2) 

Denklem (4.2)’de yer alan (DÜ) ifadesi ticaret ortağı ülkeleri ifade 

etmek için kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkileri 

tespit etmek amacıyla (4.2) numaralı denklem ile ifade edilen ARDL 

modeli kurulmuştur. Modelde Δ birinci farkı, 

 𝛽0 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖, 𝛽1, 𝛽2,𝛽3, 𝛽4 ,𝛽5,𝛽6, 𝛽7, 𝛽8, 𝛽9 𝑣𝑒 𝛽10 kısa dönem 

katsayıları, ∅1,∅2, ∅3 , ∅4, ∅5 ,∅6,  ∅7,∅8,  ∅9 ve ∅10uzun dönem 

katsayıları, 𝑢𝑡 ise hata terimini temsil etmekte, normal dağılıma ve sabit 

varyansa sahip olduğu varsayılmaktadır. 

Her bir ülkeye ait model tahmini öncesinde veri setlerinin 

durağanlığının araştırılması amacıyla yapılan ADF, PP ve DF-GLS testi 

sonuçları Tablo 4.1.’de yer almaktadır. Çalışmada hata terimlerinde 

değişen varyans ve otokorelasyon olmadığı için DF-GLS (Modified 

Dickey-Fuller) kırılmalı birim kök testi kullanılmıştır. ADF, PP birim kök 

testleri incelendiğinde değişkenlerin büyük çoğunluğunun birinci farkı 
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alındığında bir kısmı ise düzey değerlerinde durağanlaştığı görülmüştür. 

Ancak, LN(ÇGSYH) değişkeni bütün birim kök testlerinde düzey ve 

birinci farkında birim kök içermektedir. Dolayısıyla yapısal kırılmayı göz 

önünde bulunduran Dickey-Fuller Min-t testi yapılmıştır. Test sonuçlarına 

göre bütün değişkenler düzey değerlerinde ya da birinci farklarında (%10, 

%5 veya %1) durağandır. Dolaysıyla araştırma kapsamında değişkenler 

arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Tablo 4.1. 

de yer alan reel çevrim değişkeni Türkiye kişibaşı GSYH’sini ifade 

etmektedir. 

Tablo 4.1. ADF, PP ve DF-GLS Birim Kök Test Sonuçları 

 

***, **, * sırasıyla p<=0.01, p<=0.05 ve p<=0.10 anlamlılığı temsil etmiştir. 

4.1. ABD-Türkiye Modeli 

Birim kök testlerinin ardından çalışmada seriler arasındaki uzun 

dönemli ilişki ARDL (Autoregressive Distributed Lag) sınır testi yaklaşımı 

ile araştırılmıştır. Arz ve talep şoklarını temsil eden değişkenleri içeren 

ABD için tanımlanmış ARDL modeli aşağıda yer almaktadır: 

Değişken ADF PP DF-GLS 

 I [0] I [1] I [0] I [1] I [0] I [1] 

LN(GSYH) 0.410 -5.380*** 1.342 -5.380*** 0.914 -5.035*** 

DA -2.234 -4.674*** -2.234 -4.674*** -0.850 -4.653*** 

DYSY -2.035 -4.763*** -1.885 -4.779*** -1.948 -4.846*** 

GSYHDEF -1.665 -7.216*** -1.489 -7.682*** -1.643 -7.324*** 

L -1.824 -4.441*** -2.029 -4.418*** -1.151 -4.345*** 

LN(DK) -2.968*** -2.127 -4.044*** -2.127 -0.432 -2.067** 

LN(PF) -1.545 -6.693*** -1.545 -7.342*** -1.552 -5.567*** 

LN(K) -0.414 -5.756*** -0.243 -5.756*** 0.099 -5.742*** 

LN(ABDGSYH) -1.865 -3.716*** -1.033 -3.754*** -0.488 -2.931*** 

ABDDT -1.406 -4.915*** -1.631 -4.915*** -1.360 -5.012*** 

LN(AGSYH) 0.252 -6.578*** -0.223 -10.363*** 0.493 -4.681*** 

ADT -1.454 -6.017*** -1.454 -6.012*** -1.261 -5.646*** 

LN(BAEGSYH) -1.182 -2.519 -1.084 -2.519 -0.964 -2.510** 

BAEDT -3.442*** -8.453*** -3.420*** -12.812*** -3.272*** -7.932*** 

LN(İGSYH) -1.599 -3.088** -1.407 -3.088*** -0.968 -2.559** 

İDT -1.034 -6.490*** -0.802 -6.799*** -0.943 -6.563*** 

LN(IGSYH) -1.715 -10.278*** -1.708 -10.172*** -1.761 -1.238 

LN(İTSYH) -1.919 -3.346*** -1.962 -3.323** -1.184 -3.339*** 

İTDT -1.774 -4.021*** -1.884 -4.015*** -1.602 -4.111*** 

LN(RGSYH) -0.181 -2.450 -0.866 -2.450 -1.146 -2.340** 

RDT -1.766 -3.199** -1.192 -3.182** -1.940 -3.275*** 

LN(ÇGSYH) -1.974 -1.760 -1.766 -1.919 -0.850 -1.789 

ÇDT -0.401 -3.80*** -0.524 -3.740*** -1.798 -.718*** 
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∆𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡

= 𝛽0 + ∑ β1∆

k0

i=1

GSYHt−i + ∑ β2

k1

i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆Lt−i + ∑ β4∆

k3

i=0

PFt−i

+ ∑ β5∆DKt−i

k4

i=0

+ ∑ β6∆ABDGSYHt− i

k5

i=0

+ ∑ β7∆

k6

i=0

ABDDTt−i

+ ∑ β8∆

k7

i=0

ABDGSYHDEFt−1 + ∑ β9∆

k8

i=0

ABDDAt−1 + ∑ β10∆

k9

i=0

DYSYt−1

+ ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻 + ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1 + ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6𝐴𝐵𝐷𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 

+ ∅7𝐴𝐵𝐷𝐷𝑇𝑡−1 + ∅8𝐴𝐵𝐷𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9𝐴𝐵𝐷𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                                                             (4.3) 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı sınır testi (F 

testi, Wald testi) ile araştırılmıştır. Tablo 4.2'ye göre F sınır testi 

istatistiğinin değeri 15.489'dur. F istatistiğinin değeri tüm anlamlılık 

düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük olduğu için 

değişkenler arasında uzun dönemde ilişki vardır. Dolayısıyla seriler 

arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu bulgular 

doğrultusunda değişkenler arasında uzun ve kısa dönem ilişkilerini 

belirlemek için ARDL modeli tahmin edilmiştir. 

Tablo 4.2. F- Sınır Testi Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık Düzeyi I(0) I(1) 

   Kritik Değerler  

F-istatistiği  15.489 10% 1.8 2.8 

k 9 5% 2.04 2.08 

  2.5% 2.24 3.35 

  1% 2.5 3.68 
k: Değişken sayısı 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişki tespit edildikten sonra 

gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenmiş ve seçilen ARDL (1, 1, 1, 1, 

1, 1, 1, 1, 0, 1) modeli tahmin edilerek uzun dönem katsayıları elde 

edilmiştir. Tablo 4.3’te uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin 

test istatistikleri yer almaktadır. En Küçük Kareler (EKK)'nın ön 

varsayımlarından biri olan Jarque-Bera Normallik testi ile verilerden elde 

edilen doğrusal modelin hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığına 

bakılmıştır. Ön testlerden Breusch-Pagan-Godfrey testiyle değişen 

Varyans, Breusch-Godfrey testi ile de otokorelâsyonun varlığı sınanmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre sadece otokorelasyon sorunu var olduğu için 

modelde otokorelasyona karşı dirençli HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. 
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Tablo 4.3. ARDL (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-istatistiği p-değeri 

LNDK -0.047488 0.015966 -2.974358 0.0178*** 

L 0.022429 0.005347 4.195084 0.0030*** 

LNPF -0.005410 0.011280 -0.479563 0.6444 

K 0.064030 0.033062 1.936661 0.0888* 

LN (ABDGSYH) -0.452510 0.379625 -1.191990 0.2674 

DA 2.386737 0.308718 7.731133 0.0001*** 

ABDDT 1.19E-08 1.76E-09 6.774471 0.0001*** 

DYSY 0.026272 0.006124 4.290203 0.0027*** 

GSYHDEF 0.000840 0.000275 3.058597 0.0156*** 

C 1.189147 3.292847 0.361130 0.7274 

Jarque-Bera Normallik Prob.:                       0.774 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.:               0.000 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob.:       0.329 

Model Kurma (Ramsey Reset):                      0.419 

*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılığı temsil etmektedir. 

Tablo 4.3’e göre ABD’nin kişibaşına GSYH’sındaki büyümenin 

(LNABDGSYH) Türkiye’nin kişi başına GSYH’si diğer bir ifadeyle reel 

çevrimselliği üzerindeki uzun dönem etkisi istatistikî açıdan anlamsızdır. 

Buna karşın Türkiye’nin ABD ile yaptığı ithalat-ihracat farkının alınması 

ile ortaya çıkan net ihracatı (ABDDT) ve kontrol değişkenlerinden döviz 

kuru (LNDK), işgücü (L), sermaye oluşumu (K), dışa açıklık (DA), 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) ve GSYH deflâtörünün 

(GSYHDEF) çevrimsellik üzerindeki etkisi uzun dönemde istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Değişkelere ait katsayı işaretlerine bakıldığında ise 

döviz kurunun uzun dönemdeki etkisi negatif yönlü iken diğer 

değişkenlerin pozitif yönlü olduğu görülmektedir. Petrol fiyatı değişkeni 

ise uzun dönemde istatistiki açıdan anlamsızdır, ancak kırılma testleri 

sonucunda anlamlı olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4.4. ARDL (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1) Kısa Dönem Hata Düzeltme 

Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri 

D(DK) 0.004788 0.004399 1.088649 0.3080 

D(L) 0.005508 0.000883 6.239957 0.0002*** 

D(LNPF) 0.003529 0.002708 1.302956 0.2288 

D(K) 0.235359 0.010706 21.98439 0.0000*** 

D(LNABDGSYH) -0.625397 0.081719 -7.652987 0.0001*** 

D(DA) 0.920200 0.076372 12.04896 0.0000*** 

D(ABDDT) 1.58E-09 6.10E-10 2.593482 0.0319*** 

D(GSYHDEF) 0.000284 4.98E-05 5.698888 0.0005*** 

HDT (-1) -0.551540 0.028169 -19.57958 0.0000*** 

R2 0.993502 Bağlı Değişkenin Ortalaması 8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.990614 S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyonu 0.004243 Akaike Bilgi Kriteri -7.826070 

Hata kareler 

toplamı 

0.000324 Schwarz Bilgi Kriteri -7.394124 

Loglikelihood 114.6519 Hannan- Quinn Bilgi Kriteri -7.697630 

Durbin-Watson 

istatistiği 

2.797140  

 

Hata düzeltme terimi, eşbütünleşme regresyonu ile verilen uzun 

dönemli denge sapmalarını düzelten "dengeleyici" olup, kısa dönemli 

uyarlamalarla dengesizliklerin düzeltilmesini sağlamaktadır (Gujarati, 

2016:348). Tablo 4.4.'te ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin 

tahmin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre Hata Düzeltme 

Terimi (HDT) katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Negatif olması hata düzeltici mekanizmanın çalıştığını ve 

kısa dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık %55’inin 

bir dönem sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine yaklaşacağını 

göstermektedir. Kısa dönemde ABD’nin kişibaşına GSYH’si 

(LNABDGSYH) ve ABD ile yapılan net ticaretin Türkiye’nin kişibaşı 

GSYH’sı (reel çevrimselliği) üzerinde sırasıyla negatif ve pozitif yönlü 

(katsayıların önündeki işaret) ve istatistikî olarak anlamlı etkileri vardır. 

Kontrol değişkenlerinden döviz kuru dışındaki tüm değişkenler anlamlıdır. 

Yapısal kırılmanın araştırılmasında ve değişkenlerin katsayılarının 

istikrarlılığının ölçülmesinde Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen 

CUSUM ve CUSUMSQ testleri kullanılmaktadır. Bu nedenle 

değişkenlerin istikrarı ve uzun dönemli ilişki için parametrelerin kararlılığı 

CUSUM ve CUSUM-Q testleri ile incelenmiştir. Test sonuçları Şekil 

4.1’deki gibidir. 
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A 
 

B 

Şekil 4.1.Cusum (A) ve Cusumsq (B) Testi Sonuçları 

Şekil 4.1’deki CUSUM (A) testi grafiğine göre oluşturulan modelde 

ardışık artıkların %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem 

bulunmamaktadır. CUSUMSQ (B) testi grafiğinde de ardışık artıkların 

karelerinin sınır dışına çıkmadığı görülmüştür. Bu bulgulara dayanılarak 

analiz edilen dönem için parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde 

herhangi bir istikrarsızlığın yaşanmadığı görülmüştür. 

4.2. Rusya-Türkiye Modeli 

Arz ve talep şoklarını temsil eden değişkenlerin yer aldığı Rusya için 

tanımlanmış ARDL modeli aşağıda yer almaktadır: 

 

∆𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝑖 + ∑ β2

k1

i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆𝐿𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽5∆ 𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆𝑅𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

𝑅𝐷𝑇𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

𝑅𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1

+ ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

𝑅𝐷𝐴𝑡−1 + ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1 + ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1

+ ∅6𝑅𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅7𝑅𝐷𝑇𝑡−1 + ∅8𝑅𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1

+ ∅9𝑅𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                             (4.4) 
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Tablo 4.5. F -Sınır Testi Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık Düzeyi I(0) I(1) 

   Kritik Değerler 

F-istatistik  5.363433 10% 2.05 3.02 

k 9 5% 2.3 3.33 

  2.5% 2.52 3.6 

  1% 2.79 3.93 

 

Tablo 4.5’te değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı 

araştıran sınır testi (F testi, Wald testi) sonuçları yer almaktadır. Buna göre 

F sınır testi istatistiğinin değeri 5.363'dür. F istatistiğinin değeri tüm 

anlamlılık düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük 

olduğu için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit 

edilmiştir. Artık seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL tahmin 

edilmiştir. 

Tablo 4.6. ARDL (1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri 

LNDK 0.023747 0.018101 1.311952 0.2163 

LNPF 0.006065 0.005731 1.058379 0.3126 

K 0.246221 0.055893 4.405186 0.0011*** 

LN(RGSYH) -0.005301 0.047855 -0.110770 0.9138 

DA 0.423730 0.302716 1.399760 0.1892 

RDT -1.87E-09 6.30E-09 -0.296609 0.7723 

DYSY 0.016709 0.008837 1.890720 0.0853* 

L 0.012680 0.002396 5.291124 0.0003*** 

GSYHDEF 0.000298 0.000149 2.003667 0.0704* 

@TREND -0.023311 0.006239 -3.736408 0.0033*** 

Jarque-Bera Normallik Prob.                     0.664 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.              0.000 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob.      0.946 

Model Kurma (Ramsey Reset)                 0.126 

  *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılığı temsil etmektedir. 

Gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenerek ARDL (1, 1, 0, 1, 1, 

0, 0, 0, 1, 0) modeli tahmin edilmiş ve uzun dönem katsayıları elde 

edilmiştir. Tablo 4.6’da uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin 

test istatistikleri yer almaktadır. Yine ön testlerden Breusch-Godfrey testi 

sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu var olduğu için 

otokorelasyon problemini çözmek için HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. Tablo 4.6’ya göre Rusya’nın kişibaşına GSYH’sındaki 

büyümenin (LNRGSYH) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel 
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çevrimselliği) üzerindeki uzun dönem etkisi istatistikî açıdan anlamsızdır. 

Buna karşın kontrol değişkenlerinden işgücü (L), sermaye oluşumu (K), 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) ve GSYH deflâtörünün 

(GSYHDEF) çevrimsellik üzerindeki etkisi uzun dönemde istatistiki 

açıdan anlamlıdır. Ayrıca döviz kuru, petrol fiyatı, dışa açıklık ve dış 

ticaret değişkenleri istatistiki bakımdan anlamsızdır. Değişkelere ait 

katsayı işaretlerine bakıldığında ise Rusya’nın kişibaşına GSYH’sındaki 

büyümenin (LNRGSYH) ve dış ticaretin uzun dönemdeki etkisi negatif 

yönlü iken diğer değişkenlerin pozitif yönlü olduğu görülmektedir. 

LNRGSYH değişkeninin katsayı işareti beklenenin aksi yöndedir. 

Tablo 4.7. ARDL (1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0) Kısa Dönem Hata Düzeltme 

Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-istatistiği p-değeri   

C -4.364776 0.409118 -10.66875 0.0000*** 

D(LNDK) -0.013736 0.005905 -2.326128 0.0401*** 

D(K) 0.255047 0.009441 27.01535 0.0000*** 

D(LNRGSYH) -0.068679 0.019641 -3.496744 0.0050*** 

D(L) 0.001803 0.000862 2.091156 0.0605* 

HDT (-1)* -0.646911 0.060956 -10.61283 0.0000*** 

R2 0.988158 Bağlı Değişkenin 

Ortalaması 

8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.985338   S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyon 0.005303   Akaike Bilgi Kriteri -7.448053 

Hata kareler toplamı 0.000591   Schwarz Bilgi Kriteri -7.160089 

Loglikelihood 106.5487   Hannan-Quinn Bilgi 

Kriteri 

-7.362426 

F-istatistik 350.4571   Durbin-Watson istatistiği 2.596300 

Prob(F-istatistik) 0.000000  

Tablo 4.7'de ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin 

tahmin sonuçları yer almaktadır. Tablodan Hata Düzeltme Terimi (HDT) 

katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Buna göre kısa dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık 

%64’ünün bir dönem sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine 

yaklaşacaktır. Kısa dönemde Rusya’nın kişibaşı GSYH’si (LNRGSYH) ve 

döviz kurunun Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel çevrimselliği) üzerinde 

negatif yönlü istatistiki açıdan anlamlı etkileri vardır. Ayrıca kontrol 

değişkenlerinden tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlıdır. 

Uzun dönemli ilişki için parametrelerin kararlılığının CUSUM ve 

CUSUM-Q testleriyle incelenmesinden elde edilen sonuçlar Şekil 4.2’de 

yer almaktadır. 
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A  

B 

Şekil 4.2. Cusum (A) ve CusumSQ (B) Testi Sonuçları 

Şekil 4.2’deki Cusum (A) ve Cusumsq (B) testleri incelendiğinde 

%5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. (B) testleri 

incelendiğinde %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. 

Her iki testin bulgularına dayanılarak analiz edilen dönem için 

parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde herhangi bir istikrarsızlık 

yaşanmadığı görülmüştür. 

3.3. Almanya- Türkiye Modeli 

Almanya için arz ve talep şoklarını temsil eden değişkenlere 

modelde yer verilerek yukarıda genel formu oluşturulan ARDL modelin 

Almanya için tanımlanmış biçimi aşağıda yer almaktadır: 

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝑖 + ∑ β2

k1

i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆𝐿𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆𝐴𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

𝐴𝐷𝑇𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

𝐴𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

𝐴𝐷𝐴𝑡−1

+ ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1

+ ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6𝐴𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅7𝐴𝐷𝑇𝑡−1

+ ∅8𝐴𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9𝐴𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                           (4.5) 
 

Tablo 4.8’da değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı 

araştıran sınır testi (F testi, Wald testi) sonuçları yer almaktadır. Buna göre 

F sınır testi istatistiğinin değeri 5.058'dür. F istatistiğinin değeri tüm 

anlamlılık düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük 

olduğu için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit 
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edilmiştir. Artık seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL tahmin 

edilmiştir. 

Tablo 4.8. F- Sınır Test Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık Düzeyi I(0) I(1) 

   Kritik Değerler 

F-istatistik 5.058758 10%  2.05 3.02 

k 9 5%  2.3 3.33 

  2.5%  2.52 3.6 

  1%  2.79 3.93 

 

Gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenerek ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 

1, 0, 1, 1, 0) modeli tahmin edilmiş ve uzun dönem katsayıları elde 

edilmiştir. Tablo 4.9’da uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin 

test istatistikleri yer almaktadır. Yine ön testlerden Breusch-Godfrey testi 

sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu var olduğu için 

otokorelasyon problemini çözmek için HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. 

Tablo 4.9. ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0)) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-

istatistiği 

p-değeri  

LNDK 0.008670 0.008202 1.057015 0.3132 

LNPF 0.000432 0.005670 0.076255 0.9406 

K 0.219504 0.038085 5.763488 0.0001*** 

LN(AGSYH) -0.086929 0.112688 -0.771417 0.4567 

DA 0.747310 0.266225 2.807065 0.0171*** 

ADT 2.81E-09 2.01E-09 1.397983 0.1897 

DYSY 0.017375 0.007086 2.452114 0.0321** 

L 0.012753 0.003485 3.659118 0.0038*** 

GSYHDEF 0.000251 0.000161 1.560372 0.1470 

@TREND -0.019075 0.003917 -4.870091 0.0005*** 

Jarque-Bera Normallik Prob.                              0.930 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.                0.000 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob. 0.265 

Model Kurma (Ramsey Reset)                              0.300 

*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılığı temsil etmektedir. 

Tablo 4.9’a göre Almanya’nın kişibaşına GSYH’sındaki büyümenin 

(LNAGSYH) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’si (reel çevrimselliği) 

üzerindeki uzun dönem etkisi istatistikî açıdan anlamsızdır. Buna karşın 

kontrol değişkenlerinden işgücü (L), sermaye oluşumu (K), dışa açıklık 

(DA) ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) çevrimsellik 
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üzerindeki etkisi uzun dönemde istatistiki açıdan anlamlıdır. Değişkelere 

ait katsayı işaretlerine bakıldığında ise etkisi LNAGSYH’nın etkisi negatif 

yönlü iken diğer değişkenlerin pozitif yönlü olduğu görülmektedir. Ayrıca 

petrol fiyatı değişkeni ise uzun dönemde istatistiki açıdan anlamsızdır, 

ancak kırılma testleri sonucunda anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer 

yandan döviz kuru ve dış ticaretin etkisi istatistiki bakımdan anlamsızdır.  

Tablo 4.10'da ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin 

tahmin sonuçları yer almaktadır. Tablodan Hata Düzeltme Terimi (HDT) 

katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Buna göre kısa dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık 

%81’inin bir dönem sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine 

yaklaşacaktır. Kısa dönemde sermaye oluşumu (K), dışa açıklık (DA), 

DYSY ve işgücünün (L) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel çevrimselliği) 

üzerindeki etkisi pozitif yönlü ve istatistiki bakımdan anlamlıdır.   

Tablo 4.10. ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0) Kısa Dönem Hata Düzeltme 

Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri  

C -4.368368 0.422019 -10.35112 0.0000*** 

D(K) 0.286214 0.010442 27.41080 0.0000*** 

D(DA) 0.210077 0.081027 2.592693 0.0250** 

D(DYSY) 0.009073 0.001623 5.589926 0.0002*** 

D(L) 0.002880 0.000913 3.154727 0.0092*** 

HDT (-1)* -0.814940 0.079067 -10.30698 0.0000*** 

R2 0.988210 Bağlı Değişkenin 

Ortalaması 

8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.985403 S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyonu 0.005291 Akaike Bilgi Kriteri -7.452487 

Hata kareler toplamı 0.000588 Schwarz Bilgi Kriteri -7.164524 

Loglikelihood 106.6086 Hannan-Quinn Bilgi Kriteri -7.366861 

F-istatistik 352.0335 Durbin-Watson İstatistiği 2.703691 

Prob(F-istatistik) 0.000000    

 

Uzun dönemli ilişki için parametrelerin kararlılığının CUSUM ve 

CUSUM-Q testleriyle incelenmesinden elde edilen sonuçlar Şekil 4.3’de 

yer almaktadır. 
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A 

 
B 

Şekil 4.3. Cusum (A) ve Cusumsq (B) Testi Sonuçlar 

Şekil 4.3'teki Cusum (A) ve Cusumsq (B) testleri incelendiğinde %5 

güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. (B) testleri 

incelendiğinde %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. 

Her iki testin bulgularına dayanılarak analiz edilen dönem için 

parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde herhangi bir istikrarsızlık 

yaşanmadığı görülmüştür. 

4.4. Çin-Türkiye Modeli 

Çin için arz ve talep şoklarını temsil eden değişkenlere modelde yer 

verilerek yukarıda genel formu oluşturulan ARDL modelin Çin için 

tanımlanmış biçimi aşağıda yer almaktadır: 

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝑖 + ∑ β2

k1

i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆𝐿𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆Ç𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

Ç𝐷𝑇𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

Ç𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

Ç𝐷𝐴𝑡−1

+ ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1

+ ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6Ç𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅7Ç𝐷𝑇𝑡−1

+ ∅8Ç𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9Ç𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                           (4.6) 

 

Tablo 4.11’de değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı 

araştıran sınır testi (F testi, Wald testi) sonuçları yer almaktadır. Buna göre 
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F sınır testi istatistiğinin değeri 17.81'dir. F istatistiğinin değeri tüm 

anlamlılık düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük 

olduğu için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit 

edilmiştir. Artık seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL tahmin 

edilmiştir. 

Tablo 4.11. F Sınır Test Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık 

Düzeyi 

I(0) I(1) 

   Kritik Değerler 

F-istatistik 17.81660 10%  1.8 2.8 

k 9 5%  2.04 2.08 

  2.5%  2.24 3.35 

  1%  2.5 3.68 

 

Gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenerek ARDL (1, 0, 1, 0, 1, 

0, 0, 0, 0, 1) modeli tahmin edilmiş ve uzun dönem katsayıları elde 

edilmiştir. Tablo 4.12’de uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin 

test istatistikleri yer almaktadır. Yine ön testlerden Breusch-Godfrey testi 

sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu var olduğu için 

otokorelasyon problemini çözmek için HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. 

Tablo 4.12. ARDL (1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri 

LNDK 0.000501 0.009954 0.050288 0.9607 

L 0.006627 0.003460 1.915571 0.0777* 

LNPF 0.009100 0.010696 0.850795 0.4103 

K 0.202653 0.035588 5.694373 0.0001*** 

LN(ÇGSYH) -0.222585 0.052574 -4.233792 0.0010*** 

DA 0.683149 0.214762 3.180954 0.0072*** 

ÇDT -2.03E-09 1.79E-09 -1.133866 0.2773 

DYSY 0.015826 0.006438 2.458066 0.0288** 

GSYHDEF 0.000791 0.000247 3.207491 0.0069*** 

C -4.131982 0.515551 -8.014687 0.0000*** 

Jarque-Bera Normallik Prob.                             0.459 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.                0.099 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob. 0.706 

Model Kurma (Ramsey Reset)                              0.074 
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Tablo 4.12’ye göre Çin’in kişibaşına GSYH’sındaki büyümenin 

(LNÇGSYH) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel çevrimselliği) 

üzerindeki uzun dönem etkisi istatistikî açıdan anlamlı ve katsayı işareti 

beklenenin aksine negatif işaretlidir. Yine kontrol değişkenlerinden işgücü 

(L), sermaye oluşumu (K), dışa açıklık (DA), doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları (DYSY) ve GSYH deflatörünün (GSYHDEF) çevrimsellik 

üzerindeki etkisi uzun dönemde istatistiki açıdan anlamlı ve katsayı 

işaretleri pozitiftir. Diğer yandan petrol fiyatı, dış ticaret ve döviz kuru 

değişkenleri anlamsızdır.  

Tablo 4.13. ARDL (1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1) Kısa Dönem Hata Düzeltme 

Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri   

D(L) -0.001127 0.000894 -1.260232 0.2297 

D(K) 0.235962 0.006916 34.11953 0.0000*** 

D(GSYHDEF) 0.000373 4.89E-05 7.642185 0.0000*** 

HDT (-1) -0.740395 0.039761 -18.62092 0.0000*** 

R2 0.986079 Bağlı Değişkenin 

Ortalaması 

8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.984263 S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyonu 0.005494 AkaikeBilgi Kriteri -7.434465 

Hata kareler toplamı 0.000694 SchwarzBilgi Kriteri -7.242489 

Loglikelihood 104.3653 Hannan-Quinn Bilgi Kriteri -7.377380 

Durbin-Watson 

istatistiği 

2.127119    

Tablo 4.13'de ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin 

tahmin sonuçları yer almaktadır. Tablodan Hata Düzeltme Terimi (HDT) 

katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Buna göre kısa dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık 

%74’inin bir dönem sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine 

yaklaşacaktır. Kısa dönemde GSYHDEF ve K değişkenleri istatistiki 

açıdan anlamlı ve katsayı işaretleri pozitif yöndedir.  

Uzun dönemli ilişki için parametrelerin kararlılığının CUSUM ve 

CUSUM-Q testleriyle incelenmesinden elde edilen sonuçlar Şekil 4.4’de 

yer almaktadır. 
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Şekil 4.4. Cusum (A) ve Cusumsq (B) Testi Sonuçları 

Şekil 4.4'e göre Cusum (A) ve Cusumsq (B) testleri incelendiğinde 

%5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. (B) testleri 

incelendiğinde %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. 

Her iki testin bulgularına dayanılarak analiz edilen dönem için 

parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde herhangi bir istikrarsızlık 

yaşanmadığı görülmüştür. 

4.5. İtalya-Türkiye Modeli 

İtalya için arz ve talep şoklarını temsil eden değişkenlere modelde 

yer verilerek yukarıda genel formu oluşturulan ARDL modelin İtalya için 

tanımlanmış biçimi aşağıda yer almaktadır: 

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡

= 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝑖 + ∑ β2

k1

i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆𝐿 + ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆İ𝑇𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

İ𝑇𝐷𝑇𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

İ𝑇𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

İ𝑇𝐷𝐴𝑡−1 + ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅2𝐾+∅3𝐿𝑡−1 + ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6İ𝑇𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 

+ ∅7İ𝑇𝐷𝑇𝑡−1 + ∅8İ𝑇𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9İ𝑇𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                                                                 (4.6) 

Tablo 4.14’de değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı 

araştıran sınır testi (F testi, Wald testi) sonuçları yer almaktadır. Buna göre 

F sınır testi istatistiğinin değeri 5.377'dir. F istatistiğinin değeri tüm 

anlamlılık düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük 

olduğu için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit 
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edilmiştir. Artık seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL tahmin 

edilmiştir. 

Tablo 4.14. F- Sınır Test Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık 

Düzeyi 

I(0) I(1) 

   Kritik Değerler 

F-istatistik 5.377777 10%  2.05 3.02 

k 9 5%  2.3 3.33 

  2.5%  2.52 3.6 

  1%  2.79 3.93 

Gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenerek ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 

1, 0) modeli tahmin edilmiş ve uzun dönem katsayıları elde edilmiştir. 

Tablo 4.15’de uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin test 

istatistikleri yer almaktadır. Yine ön testlerden Breusch-Godfrey testi 

sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu var olduğu için 

otokorelasyon problemini çözmek için HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. 

Tablo 4.15. ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart Hata t-İstatistiği p-değeri 

LNDK 0.007565 0.005913 1.279426 0.2271 

LNPF 0.001745 0.004450 0.392102 0.7025 

K 0.193210 0.035007 5.519170 0.0002*** 

LN(İTGSYH) -0.130317 0.131271 -0.992734 0.3422 

DA 0.938355 0.288931 3.247678 0.0078*** 

İTDT 5.28E-09 3.11E-09 1.695809 0.1180 

DYSY 0.017847 0.006195 2.880698 0.0150*** 

L 0.013647 0.002802 4.870008 0.0005*** 

GSYHDEF 0.000272 0.000160 1.703237 0.1166 

@TREND -0.019663 0.002110 -9.319381 0.0000*** 

Jarque-Bera Normallik Prob.                             0.887 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.                0.000 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob. 0.301 

Model Kurma (Ramsey Reset)                              0.402 
*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılığı temsil etmektedir. 

Tablo 4.15’e göre İtalya’nın kişibaşına GSYH’sındaki büyümenin 

(LNİTGSYH) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel çevrimselliği) 

üzerindeki uzun dönem etkisi istatistikî açıdan anlamsızdır. Buna karşın 

kontrol işgücü (L), sermaye oluşumu (K), dışa açıklık (DA) ve doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları (DYSY) istatistiksel açıdan anlamlı iken 



 

94 

 Türkiye Ekonomik Büyümesi 

GSYH deflâtörü (GSYHDEF), petrol fiyatı (LNPF), döviz kuru (LNDK) 

ve dış ticaret (İTDT)’in çevrimsellik üzerindeki etkisi uzun dönemde 

istatistiki açıdan anlamsızdır. Değişkelere ait katsayı işaretlerine 

bakıldığında ise (LNİTGSYH) değişkeni hariç diğer değişkenlerin 

tümünün katsayı işareti pozitif yöndedir.  

Tablo 4.16. ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0) Kısa Dönem Hata Düzeltme 

Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri  

C -3.528564 0.330285 -10.68339 0.0000*** 

D(K) 0.261215 0.009722 26.86966 0.0000*** 

D(DA) 0.466859 0.078205 5.969666 0.0001*** 

D(DYSY) 0.010252 0.001609 6.371953 0.0001*** 

D(L) 0.003346 0.000895 3.736567 0.0033*** 

HDT (-1) -0.810468 0.076265 -10.62701 0.0000*** 

R2 0.988800 Bağlı Değişkenin 

Ortalaması 

8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.986133 S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyonu 0.005157 Akaike Bilgi Kriteri -7.503802 

Hata kareler toplamı 0.000558 Schwarz Bilgi Kriteri -7.215838 

Loglikelihood 107.3013 Hannan-Quinn Bilgi Kriteri -7.418175 

F-istatistik 370.7906 Durbin-Watson istatistiği 2.829493 

Prob(F-istatistik) 0.000000    

 

Tablo 4.16'de ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin 

tahmin sonuçları yer almaktadır. Tablodan Hata Düzeltme Terimi (HDT) 

katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Buna göre kısa dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık 

%81’inin bir dönem sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine 

yaklaşacaktır. Kısa dönemde K, DA, DYSY ve L değişkenleri istatistiksel 

olarak anlamlı ve katsayı işaretleri pozitif yöndedir. Uzun dönemli ilişki 

için parametrelerin kararlılığının CUSUM ve CUSUM-Q testleriyle 

incelenmesinden elde edilen sonuçlar Şekil 4.5’de yer almaktadır. 
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Şekil 4.5. Cusum (A) ve Cusumsq (B) Testi Sonuçları 

Şekil 4.5’e göre Cusum (A) ve Cusumsq (B) testleri incelendiğinde 

%5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. (B) testleri 

incelendiğinde %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. 

Her iki testin bulgularına dayanılarak analiz edilen dönem için 

parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde herhangi bir istikrarsızlık 

yaşanmadığı görülmüştür 

4.6. İngiltere-Türkiye Modeli 

İngiltere arz ve talep şoklarını temsil eden değişkenlere modelde yer 

verilerek yukarıda genel formu oluşturulan ARDL modelin İngiltere için 

tanımlanmış biçimi aşağıda yer almaktadır: 

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝑖 + ∑ β2

k1

i=0

Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

𝐿𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆İ𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

İ𝐷𝑇𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

İ𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

İ𝐷𝐴𝑡−1

+ ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1

+ ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6İ𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅7İ𝐷𝑇𝑡−1

+ ∅8İ𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9İ𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                          (4.7) 

Tablo 4.17’de değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı 

araştıran sınır testi (F testi, Wald testi) sonuçları yer almaktadır. Buna göre 
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F sınır testi istatistiğinin değeri 6.795'dir. F istatistiğinin değeri tüm 

anlamlılık düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük 

olduğu için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit 

edilmiştir. Artık seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL tahmin 

edilmiştir. 

Tablo 4.17. F -Sınır Test Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık 

Düzeyi 

I(0) I(1) 

   Kritik Değerler 

F-istatistik  6.795565 10%  2.05 3.02 

k 9 5%  2.3 3.33 

  2.5%  2.52 3.6 

  1%  2.79 3.93 

Gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenerek ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 

1, 1, 0, 1, 0) modeli tahmin edilmiş ve uzun dönem katsayıları elde 

edilmiştir. Tablo 4.18’de uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin 

test istatistikleri yer almaktadır. Yine ön testlerden Breusch-Godfrey testi 

sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu var olduğu için 

otokorelasyon problemini çözmek için HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. 

Tablo 4.18. ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri   

LNDK 0.000656 0.010616 0.061769 0.9519 

LNPF 0.009074 0.011377 0.797549 0.4420 

K 0.203738 0.030933 6.586532 0.0000*** 

LN(İGSYH) 0.264870 0.163107 1.623910 0.1327 

DA 0.610135 0.159922 3.815200 0.0029*** 

İDT 3.57E-09 3.74E-09 0.954273 0.3604 

DYSY 0.009911 0.004739 2.091467 0.0605* 

L 0.011713 0.001967 5.953210 0.0001*** 

GSYHDEF 0.000480 0.000186 2.576947 0.0257** 

@TREND -0.021503 0.002575 -8.351817 0.0000*** 

Jarque-Bera Normallik Prob.                                0.342 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.                0.023 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob. 0.763 

Model Kurma (Ramsey Reset)                              0.069 

*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılığı temsil etmektedir. 
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Tablo 4.18’e göre İngiltere’nin kişibaşına GSYH’sındaki büyümenin 

(LNİGSYH) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel çevrimselliği) üzerindeki uzun 

dönem etkisi istatistikî açıdan anlamsızdır. Buna karşın Türkiye’nin kontrol 

değişkenlerinden işgücü (L), sermaye oluşumu (K), dışa açıklık (DA), doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları (DYSY) ve GSYH deflatörünün (GSYHDEF) 

çevrimsellik üzerindeki etkisi uzun dönemde istatistiki açıdan anlamlıdır. Buna 

karşın döviz kuru (LNDK), petrol fiyatları (LNPF) ve dış ticaret (İDT) 

değişkenleri anlamsızdır. Değişkelere ait katsayı işaretlerine bakıldığında tüm 

değişkenlerin katsayı işaretinin pozitif yönlü olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.19'da ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin tahmin 

sonuçları yer almaktadır. Tablodan Hata Düzeltme Terimi (HDT) katsayısının 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre kısa 

dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık %76’sı bir dönem 

sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine yaklaşacaktır. Kısa dönemde 

İngiltere ile yapılan net ticaretin Türkiye’nin kişibaşına GSYH’sı (reel 

çevrimselliği) üzerindeki etkisi negatif yönlü ancak istatistiki bakımdan 

anlamsızdır. Ayrıca kontrol değişkenlerinden sermaye değişkeni istatistiki 

bakımdan anlamlı ve etkisi pozitif yönlüdür.  

Tablo 4.19. ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0) Kısa Dönem Hata Düzeltme 

Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.523966 0.544638 -11.97854 0.0000*** 

D(K) 0.262298 0.008824 29.72489 0.0000*** 

D(DA) 0.110732 0.074583 1.484679 0.1657 

D(İDT) -1.02E-09 1.07E-09 -0.958564 0.3584 

D(L) 9.35E-05 0.000844 0.110829 0.9137 

HDT (-1)* -0.760601 0.063670 -11.94600 0.0000*** 

R2 0.990279 Bağlı Değişkenin Ortalaması 8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.987965 S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyonu 0.004804 Akaike Bilgi Kriteri -7.645472 

Hata kareler toplamı 0.000485 Schwarz Bilgi Kriteri -7.357508 

Loglikelihood 109.2139 Hannan-Quinn Bilgi Kriteri -7.559845 

F-istatistik 427.8627 Durbin-Watson istatistik 2.282226 

Prob(F-istatistik) 0.000000    

 

Uzun dönemli ilişki için parametrelerin kararlılığının CUSUM ve CUSUM-Q 

testleriyle incelenmesinden elde edilen sonuçlar Şekil 4.6’de yer almaktadır. 
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Şekil 4.6. Cusum (A) ve Cusumsq (B) Testi Sonuçları 

Şekil 4.6'daki Cusum (A) ve Cusumsq (B) testleri incelendiğinde %5 

güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. (B) testleri 

incelendiğinde %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. 

Her iki testin bulgularına dayanılarak analiz edilen dönem için 

parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde herhangi bir istikrarsızlık 

yaşanmadığı görülmüştür. 

4.7. Irak-Türkiye Modeli 

Irak için arz ve talep şoklarını temsil eden değişkenlere modelde yer 

verilerek yukarıda genel formu oluşturulan ARDL modelin Irak için biçimi 

tanımlanmıştır. Ancak Irak ülkesinde de zaman aralığının kısıtlılığı 

nedeniyle de DT değişkeni Irak ülke modeline alınmamıştır. İlgili 

değişkenlerin yer aldığı ARDL modeli aşağıda yer almaktadır: 

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1
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i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆𝐿𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆𝐼𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

𝐼𝐷𝑇𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

𝐼𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

𝐼𝐷𝐴𝑡−1

+ ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1

+ ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6𝐼𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅7𝐼𝐷𝑇𝑡−1

+ ∅8𝐼𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9𝐼𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ 𝑢𝑡                                                                                    (4.8) 
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Tablo 4.20. F -Sınır Test Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık 

Düzeyi 

I(0) I(1) 

   Kritik Değerler 

F-istatistik  6.83546 10%  2.13 3.09 

k 8 5%  2.38 3.41 

  2.5%  2.62 3.7 

  1%  2.93 4.06 

k: Değişken 

Tablo 4.20’de değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı 

araştıran sınır testi (F testi, Wald testi) sonuçları yer almaktadır. Buna göre 

F sınır testi istatistiğinin değeri 6.83'dir. F istatistiğinin değeri tüm 

anlamlılık düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük 

olduğu için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit 

edilmiştir. Artık seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için ARDL tahmin 

edilmiştir. 

Gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenerek ARDL (1, 1, 0, 1, 0, 

0, 0, 1, 0) modeli tahmin edilmiş ve uzun dönem katsayıları elde edilmiştir. 

Tablo 4.21’de uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin test 

istatistikleri yer almaktadır. Yine ön testlerden Breusch-Godfrey testi 

sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu var olduğu için 

otokorelasyon problemini çözmek için HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. 

Tablo 4.21. ARDL (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri   

LNDK 0.015188 0.006470 2.347597 0.0354** 

LNPF 0.001541 0.005004 0.308024 0.7629 

K 0.244092 0.029766 8.200408 0.0000*** 

LNIGSYH 0.018578 0.013407 1.385709 0.1891 

DA 0.345521 0.231065 1.495345 0.1587 

DYSY 0.012071 0.004089 2.951950 0.0112*** 

L 0.009662 0.002318 4.168418 0.0011*** 

GSYHDEF 0.000276 0.000124 2.226145 0.0443** 

@TREND -0.021869 0.002278 -9.601411 0.0000*** 

Jarque-Bera Normallik Prob.                               0.484 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.                  0.014 katsayı işaretleri 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob.   0.831 

Model Kurma (Ramsey Reset)                                0.095 
*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılığı temsil etmektedir. 
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Tablo 4.21'e göre Irak’ın kişibaşına GSYH’sındaki büyümenin 

(LNIGSYH) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel çevrimselliği) üzerindeki 

uzun dönem etkisi pozitif yönlü ancak istatistikî açıdan anlamsızdır. Buna 

karşın Türkiye’nin Irak’a yaptığı İthalat-İhracat farkının alınması ile ortaya 

çıkan net ticarettin (IDT) ve kontrol değişkenlerinden döviz kuru (LNDK), 

işgücü (L), sermaye oluşumu (K), dışa açıklık (DA), doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları (DYSY) ve GSYH deflâtörünün (GSYHDEF) 

çevrimsellik üzerindeki etkisi uzun dönemde istatistiki açıdan anlamlıdır. 

Değişkelere ait katsayı işaretlerine bakıldığında tüm değişkenlerin pozitif 

yönlü olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.22. ARDL (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0) Kısa Dönem Hata Düzeltme 

Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Standart Hata t-İstatistik p-değeri   

C -5.100425 0.472027 -10.80537 0.0000*** 

D(LNDK) -0.019034 0.005590 -3.404828 0.0047*** 

D(K) 0.245787 0.009773 25.14931 0.0000*** 

D(L) 0.001475 0.000844 1.748492 0.1039 

HDT (-1)* -0.758478 0.070521 -10.75529 0.0000*** 

R2 0.987893 Bağlı Değişkenin Ortalaması 8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.985692 S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyon 0.005238 Akaike Bilgi Kriteri -7.500029 

Hata kareler 

toplamı 

0.000604 Schwarz Bilgi Kriteri -7.260059 

Loglikelihood 106.2504 Hannan-Quinn Bilgi Kriteri -7.428673 

F-istatistik 448.7817 Durbin-Watson istatistik 2.518413 

Prob(F-

istatistik) 

0.000000    

 

Tablo 4.22'de ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin tahmin 

sonuçları yer almaktadır. Tablodan Hata Düzeltme Terimi (HDT) 

katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Buna göre kısa dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık 

%75’nin bir dönem sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine 

yaklaşacaktır. Kısa dönemde sermayenin Türkiye’nin kişibaşı GSYH (reel 

çevrimselliği) üzerinde pozitif yönlü istatistiki açıdan anlamlı etkileri 

vardır. Ayrıca kontrol değişkenlerinden döviz kurunun etkisi istatistiki 

olarak anlamlı ve işareti negatif yönlüdür. Uzun dönemli ilişki için 

parametrelerin kararlılığının CUSUM ve CUSUM-Q testleriyle 

incelenmesinden elde edilen sonuçlar Şekil 4.7’de yer almaktadır. 
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A 
 

B 

Şekil 4.7. Cusum (A) ve Cusumsq (B) Testler 

Şekil 4.7.'deki Cusum (A) ve Cusumsq (B) testleri incelendiğinde %5 

güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. (B) testleri 

incelendiğinde %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. 

Her iki testin bulgularına dayanılarak analiz edilen dönem için 

parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde herhangi bir istikrarsızlık 

yaşanmadığı görülmüştür. 

4.8. Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Modeli 

Birleşik Arap Emirlikleri için arz ve talep şoklarını temsil eden 

değişkenlere modelde yer verilerek yukarıda genel formu oluşturulan 

ARDL modelin Birleşik Arap Emirlikleri için tanımlanmış biçimi aşağıda 

yer almaktadır. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri modelinde yapısal kırılma 

olduğu için kukla (dummy) değişken kullanılmıştır.  

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆

𝑘0

𝑖=1

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−𝑖 + ∑ β2

k1

i=0

∆Kt− i + ∑ β3

k2

i=0

∆𝐿𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽4∆

𝑘3

𝑖=0

𝑃𝐹𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽5∆𝐷𝐾𝑡−𝑖

𝑘4

𝑖=0

+ ∑ 𝛽6∆𝐵𝐴𝐸𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡− 𝑖

𝑘5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽7∆

𝑘6

𝑖=0

𝐵𝐴𝐸𝐷𝑇𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽8∆

𝑘7

𝑖=0

𝐵𝐴𝐸𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∑ 𝛽9∆

𝑘8

𝑖=0

𝐵𝐴𝐸𝐷𝐴𝑡−1

+ ∑ 𝛽10∆

𝑘9

𝑖=0

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∅1𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅2𝐾𝑡−1+∅3𝐿𝑡−1

+ ∅4𝑃𝐹𝑡−1 + ∅5𝐷𝐾𝑡−1 + ∅6𝐵𝐴𝐸𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1 + ∅7𝐵𝐴𝐸𝐷𝑇𝑡−1

+ ∅8𝐵𝐴𝐸𝐺𝑆𝑌𝐻𝐷𝐸𝐹𝑡−1 + ∅9𝐵𝐴𝐸𝐷𝐴𝑡−1 + ∅10𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

+ ∅11𝐷1 + 𝑢𝑡                                                       (4.9) 



 

102 

 Türkiye Ekonomik Büyümesi 

Tablo 4.23’de değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı araştıran 

sınır testi (F testi, Wald testi) sonuçları yer almaktadır. Buna göre F sınır 

testi istatistiğinin değeri 52.37456'dır. F istatistiğinin değeri tüm anlamlılık 

düzeyleri için Pesaran (2001), kritik değerlerinden büyük olduğu için 

seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Artık 

seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiğinden uzun ve kısa 

dönem ilişkileri belirlemek için ARDL tahmin edilmiştir. 

 

Tablo 4.23. F -Sınır Test Sonuçları 

 Değeri Anlamlılık 

Düzeyi 

I(0) I(1) 

   Kritik Değerler 

F-istatistik  52.37456 10%  1.98 2.97 

k 10 5%  2.21 3.25 

  2.5%  2.42 3.52 

  1%  2.68 3.84 

 

Gecikme uzunlukları AIC’e göre belirlenerek ARDL (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 

1, 0, 0) modeli tahmin edilmiş ve uzun dönem katsayıları elde edilmiştir. 

Tablo 4.24’de uzun dönem katsayıları ve tanısal testlere ilişkin test 

istatistikleri yer almaktadır. Yine ön testlerden Breusch-Godfrey testi 

sonucuna göre modelde otokorelasyon sorunu var olduğu için 

otokorelasyon problemini çözmek için HAC (Newey-West) opsiyonu 

kullanılmıştır. 

Tablo 4.24. ARDL (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) Modeli Uzun Dönem 

Katsayıları ve Tanısal Testler 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği p-değeri   

LNDK 0.006996 0.003894 1.796596 0.1155 

LNPF -0.007065 0.005643 -1.251958 0.2508 

K 0.190597 0.013970 13.64329 0.0000*** 

LN(BAEGSYH) -0.016323 0.011407 -1.430898 0.1955 

DA 0.867487 0.077790 11.15172 0.0000*** 

BAEDT -2.06E-09 6.21E-10 -3.324380 0.0127*** 

DYSY 0.012971 0.001977 6.560532 0.0003*** 

L 0.013437 0.000769 17.47930 0.0000*** 

GSYHDEF 0.000101 7.53E-05 1.337243 0.2230 

DUMMY 0.029395 0.003883 7.570556 0.0001*** 

@TREND -0.020063 0.001361 -14.74403 0.0000*** 

Jarque-Bera Normallik Prob                                 0.464 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Prob.                0.000 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Prob. 0.524 

Model Kurma (Ramsey Reset)                              0.565 
*, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılığı temsil etmektedir. 
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Tablo 4.24'e göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin kişibaşına GSYH’sındaki 

büyümenin (LNBAEGSYH) Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel 

çevrimselliği) üzerindeki uzun dönem etkisi istatistikî açıdan anlamsızdır. 

Buna karşın Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı İthalat-

İhracat farkının alınması ile ortaya çıkan net ticarettin (BAEDT) ve kontrol 

değişkenlerinden işgücü (L), sermaye oluşumu (K), dışa açıklık (DA) ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) etkisi uzun dönemde 

istatistiki açıdan anlamlıdır. Değişkenlere ait katsayı işaretlerine 

bakıldığında ise PF, GSYH ve DT değişkenlerinin uzun dönemdeki etkisi 

negatif yönlü iken diğer değişkenlerin pozitif yönlü olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.25. ARDL (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) Kısa Dönem Hata 

Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayısı Standart 

Hata 

t-İstatistiği  p-değeri   

C -4.635046 0.114716 -40.40466 0.0000*** 

D(LNDK) 0.016449 0.001807 9.100880 0.0000*** 

D(LNPF) -0.000626 0.000836 -0.748461 0.4786 

D(K) 0.259149 0.004677 55.41036 0.0000*** 

D(LNBAEGSYH) -0.201800 0.008258 -24.43768 0.0000*** 

D(DA) 0.586279 0.032567 18.00202 0.0000*** 

D(BAEDT) -5.77E-11 1.80E-10 -0.319687 0.7585 

D(L) 0.004714 0.000278 16.97236 0.0000*** 

HDT (-1)* -0.856450 0.021304 -40.20111 0.0000*** 

R2 0.999205 Bağlı Değişkenin Ortalaması 8.58E-05 

Düzeltilmiş R2 0.998851 S.D. bağımlı değişken 0.043793 

S.E. regrasyon 0.001484 Akaike Bilgi Kriteri -9.926359 

Hata kareler 

toplamı 

3.97E-05 Schwarz Bilgi Kriteri -9.494413 

Loglikelihood 143.0058 Hannan-Quinn Bilgi Kriteri -9.797919 

F-istatistik 2826.317 Durbin-Watson istatistik 2.989887 

Prob(F-istatistik) 0.000000    

 

Tablo 4.25'de ARDL kısa dönem hata düzeltme modeline ilişkin 

tahmin sonuçları yer almaktadır. Tablodan Hata Düzeltme Terimi (HDT) 

katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Buna göre kısa dönemde meydana gelecek bir birimlik sapmanın yaklaşık 

%85’nin bir dönem sonra telafi edilerek uzun dönem dengesine 

yaklaşacaktır. Kısa dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan net 

ticaretin Türkiye’nin kişibaşı GSYH’sı (reel çevrimselliği) üzerinde 

negatif yönlü ancak istatistiki açıdan anlamsız etkisi vardır. Ayrıca kontrol 

değişkenlerinden petrol fiyatı ve dış ticaret dışındaki değişkenlerin tümü 

istatistiki olarak anlamlıdır. Uzun dönemli ilişki için parametrelerin 

kararlılığının CUSUM ve CUSUM-Q testleriyle incelenmesinden elde 

edilen sonuçlar Şekil 3.8’de yer almaktadır. 
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A 

 
B 

Şekil 4.8. Cusum (A) ve Cusumsq (B) Testi Sonuçları 

Şekil 4.8'e göre Cusum (A) ve Cusumsq (B) testleri incelendiğinde 

%5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. (B) testleri 

incelendiğinde %5 güven aralığının dışına çıkan gözlem bulunmamaktadır. 

Her iki testin bulgularına dayanılarak analiz edilen dönem için 

parametrelerin kararlı olduğu ve uzun dönemde herhangi bir istikrarsızlık 

yaşanmadığı görülmüştür. 

Sonuç  

Bu çalışmada temel amaç 1989-2019 dönemine ilişkin yıllık verilerle 

Türkiye’nin önemli ticaret partneri olan ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin 

Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini, dışsal şoklar, iş 

döngüsü ve senkronizasyon perspektifinde ortaya çıkan ilişki açısından, 

ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere, İtalya’dan oluşan 6 seçili ülke ile 

Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yer aldığı iki Orta Doğu ülkelerinin 

her biri için model oluşturularak zaman serisi analizi kapsamında ARDL 

yöntemi ile belirlenmesidir. Çalışmanın ekonometrik metodoloji 

bağlamında; ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, İtalya, Çin, Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Irak ülkeleri için büyüme göstergesi olarak, kişi başına reel 

sabit GSYH’leri (ABD Doları) ve bu ülkeler ile Türkiye arasındaki net 

ticareti (ihracat-ithalat farkı) alınmıştır. Petrol fiyatı değişkeni için Brent-

Avrupa petrolünün varil başına dolar değeri, reel döviz kurları için 

USD/TL alış fiyatı oranı, GSYH Deflâtörü için deflâtörün yıllık yüzde 

değişim değeri alınmıştır. İlaveten sermaye değişkeni için sabit sermaye 

oluşumu, işgücü değişkeni için 15 yaş üstü istihdam oranı (ILO tahmini), 

dışa açıklık için mal ihracatı+mal ithalatı/GSYH oranı ve DYSY değişkeni 

için ise DYSY/GSYH oranı ele alınarak değişkenlerin bir kısmı için 

logaritmik dönüşüm yapılmıştır. Seçili değişkenlerin bir kısmının negatif 

değerli ve oransal olması nedeniyle logaritmik dönüşümü yapılmamıştır. 

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilişkin modelde yapısal kırılmadan 
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ötürü kukla (dummy) değişken kullanılmıştır. Değişkenlerin tespit 

edilmesinin ardından, modelin bağımlı değişkeni olan Türkiye’nin kişibaşı 

GSYH (ABD Doları) verilerinin logaritmik dönüşümü, ardından Hodrick-

Prescott filtreleme yöntemi kullanılarak ayrıştırması yapılmış ve reel iş 

çevrimlerini temsilen çıktı açığı elde edilmiştir. Modelinde yer alan 

serilerde sahte regresyon sorunu ile karşılaşmamak için değişkenlerin 

durağanlıklarının araştırılması amacıyla öncelikle birim kök testleri olan 

ADF, PP ve DF-GLS testleri ile sınanmıştır. Hata terimlerinde değişen 

varyans ve otokorelasyon olmadığı için DF-GLS (Modified Dickey-Fuller) 

birim kök testi kullanılmıştır. ADF, PP birim kök testleri incelendiğinde 

değişkenlerin büyük çoğunluğunun birinci farkı alındığında bir kısmının 

ise düzey değerlerinde durağanlaştığı görülmüştür. Ancak, LN(ÇGSYH) 

değişkeni bütün birim kök testlerinde düzey ve birinci farkında birim köklü 

görünmüştür. Dolaysıyla yapısal kırılmayı göz önünde bulunduran 

Dickey-Fuller Min-t testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre bütün 

değişkenler düzey değerlerinde ya da birinci farklarında (%10, %5 veya 

%1) durağanlığı sağlanmıştır. Dolaysıyla araştırma kapsamında 

değişkenler arasındaki ilişki aynı zamanda bir eşbütünleşme analizi olan 

ARDL sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada 

tüm modellerde F (Sınır Testi) istatistiği değeri kritik değerlerden büyük 

olduğundan değişkenler arasında uzun dönem bir ilişkinin söz konusu 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. F sınır testi ile artık seriler arasında bir 

eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiğinden uzun ve kısa dönem ilişkileri 

belirlemek için ARDL yöntemine karar verilmiştir. Çünkü uzun dönem 

katsayıları ve hata düzeltme mekanizmasına dayanılarak kısa dönem 

katsayıları elde edilebilmektedir. ARDL tahmininde bir ön koşulu olan 

gecikme uzunluğun belirlenmesi gerekir. Çalışmada Akaike, Schwarz ve 

Hannan-Quinn bilgi ölçütleri ile yapılan sınama sonucunda en küçük 

değere sahip Akaike (AIC) bilgi kıstasına göre gecikme uzunlukları 

belirlenmiştir. Ön testlerden sadece otokorelasyon sorunu var olduğu 

içinde bütün modellerde otokorelasyona karşı dirençli HAC (Newey-West) 

seçeneği kullanılmıştır. ARDL modelinin tahmininden elde edilen uzun 

dönem katsayılarının anlamlılığı ve işaretlerine ilişkin ABD, Rusya, 

Almanya, Çin, İtalya, İngiltere, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri için farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre söz konusu ülkelerden 

ABD’nin kişibaşı GSYH’sındaki büyümenin Türkiye’nin büyümesi 

üzerinde uzun dönemde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Diğer 

yandan kontrol değişkenlerinden döviz kuru, sermaye, işgücü, dışa açıklık, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve GSYH deflatörü değişkenleri 

istatistiki bakımdan anlamlıdır. Katsayı işaretleri açısından 

değerlendirildiğinde döviz kuru ve ABD’nin GSYH’si dışındaki 

değişkenlerin tümünün katsayısı pozitif yönlüdür. Buna karşın petrol 

fiyatlarının etkisi beklenildiği gibi negatif olmasına karşın istatistiki 

bakımdan anlamsızdır. Kısa dönemde ise petrol fiyatı ve döviz kuru 
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dışındaki değişkenlerin tamamı istatistiki açıdan anlamlıdır. Ayrıca Hata 

Düzeltme Teriminin katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kısa dönemde meydana gelecek bir 

birimlik sapmanın yaklaşık %55’inin bir dönem sonra telafi edilerek uzun 

dönem dengesine yaklaşacağını göstermektedir. Analiz edilen dönem için 

yapılan CUSUM testleri ile de parametrelerin kararlı olduğu ve uzun 

dönemde herhangi bir istikrarsızlığın yaşanmadığı teyit edilmiştir. Elde 

edilen bulgulardan hareketle Türkiye'nin ticaret ortakları ile senkronize 

olduğu ve olmadığı noktalar tespit edilmiştir. Şöyle ki: ülkelerin 

senkronize olabilmesi için daha çok ticaret kanalı ile oluşan ülke 

GSYH’lerinin birbirine yakın oranda artması, gelişmiş ülkelere ait üretim, 

tüketim ve yatırım gibi faktörlerden daha az etkilenmesi gerekmektedir.  

Türkiye'nin bu ülkelerle senkronize olamadığı ve ayrıca bu mevcut 

durumun talep şoku nedeni olmasından dolayı Türkiye'de iç talep şoku 

yarattığı tespit edilmiştir. İlaveten Türkiye'nin küresel ekonomik eksende 

önemli bir noktada olması senkronize ve iş döngüsünün olduğunu 

göstermektedir. Ekonomide meydana gelen dalgalanmaların daha çok arz 

ve talep şoklarından kaynaklandığı düşünüldüğünde çalışmanın sonuçları 

açısından farklı bulgular elde edilmiştir. Şokların ortaya çıkmasına neden 

olan döviz kurlarındaki hareketliliğin uzun dönemde etkisi daha fazla iken 

kısa dönemde Türkiye’de etkisinin olmaması finansal dengesizlik 

sonucunda ortaya çıkacak olan talep şoku etkisini ortadan kaldırdığı tespit 

edilmiştir. Bu olumlu etkisine rağmen uzun dönemdeki etkisi döviz 

kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarında dalgalanma yaratması Türkiye 

ekonomisinde dış ticaret açığına neden olacağından ekonominin istikrarı 

için döviz rezervlerinin yeterli olması ve gerekli önlemlerin alınmasını 

gerektirmektedir. Aksi taktirde döviz rezervlerinin yetersizlik dışa olan 

açığın artmasına ve beraberinde ise iç ve dış borçlanmaya neden olacaktır. 

Ayrıca olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması ve enerjide dışa bağımlılığın 

azaltılması için enerji üretim kapasitesinin artırılması ve ülkenin kendi iç 

rezervlerini ortaya çıkarması önerilebilir. Bir diğer sonuç ticaret 

ortaklarının Türkiye GSYH’si üzerinde özellikle petrol fiyatı, döviz kuru 

ve dış ticaret ortağı ülkelere ait kişibaşı GSYH değişkenleri itibariyle dışsal 

şoklar anlamsız iken işgücü, sermaye oluşumu, dışa açıklık, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ve GSYH deflatörü değişkenleri itibariyle ise 

dışsal şoklar bu dönem için anlamlıdır. Diğer bir ifadeyle ele alınan 

dönemlerde dışsal arz ve talep şoklarının yaşandığı ancak dışsal şok 

kaynaklarının farklılaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
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1. Giriş 

Sektörel çeşitliliğin kazanımı çok yönlüdür. Sektörel çeşitlilik istihdam 

yaratarak büyümeye katkı sağlamaktadır. Dahası, ilişkisiz çeşitliliğin 

yüksek olması, negatif talep şoklarına karşı bölgeyi daha avantajlı hale 

getirir. Çeşitliliği yüksek bölgede sektörlerden birindeki meydana gelen 

negatif talep şokuna karşı bölgenin büyümesi ve istihdam oranı daha az 

etkilenir. Frenken, Oort, Verburg ve Bosch, (2004:14)’e göre bir sektörde 

meydana gelen negatif talep şoku istihdamı ve büyümeyi negatif etkiler. 

Ancak ilişkisiz alanlarda çeşitliliğin yüksek olmasının bu şokun etkisini 

azaltır. Dolayısıyla, ilişkisiz çeşitlilik istihdam yaratarak büyümeyi 

sağlarken negatif talep şoklarına karşı bölgenin daha istikrarlı olmasını 

sağlar. Sektörel çeşitliliğin düşük olduğu bir bölgede, sektörden birinde 

yaşanan kriz; bölgenin büyüme ve refah düzeyini, sektörel çeşitliliğin 

yüksek olduğu bir bölgeye kıyasla çok daha fazla etkileyecektir. 

Çeşitliliğin yüksek olduğu bölgede yaşanan kriz, verimliliği düşük 

alanların elenmesini sağlarken, istihdam diğer sektörlere kayabilecektir. 

Böylece, genel refah seviyesindeki düşüş sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla 

negatif bir talep şoku çeşitlilik ne kadar fazlaysa o kadar hızlı atlatılır. Aynı 

zamanda sektörlerdeki çeşitlilik, sektörler arası bilgi yayılımının yüksek 

olmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum da yeni ürün ve yeniliğin daha hızlı 

keşfedilmesini sağlamaktadır. Yani, ilişkisiz alanlarda çok sayıda 

uzmanlaşmanın ve dolayısıyla ilişkisiz çeşitlenmenin olduğu yerde bilgi 

dışsallıkları yaratılmış olacağından yeni ürün üretme olasılığı ve verimlilik 
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artışları daha hızlı olur. İlişkisiz çeşitlenmenin, istidam yaratmadaki rolü 

ve negatif talep şoklarına karşı bir savunma olarak büyümenin kaynağı 

olarak görülebilir. Özellikle endüstriler arası bilgi yayılımı (Jacobs 

dışsallıklar) istihdamı arttırarak büyümeye destek olur. Yerel 

ekonomilerde uzmanlaşma sayesinde verimlilik artarken, istihdama olan 

talep azalmaktadır. Bu durumda, sektörel çeşitlilik de yüksekse, istihdam 

talebindeki azalma, yeni sektörleler tarafından emilirken, üretken 

bilgi/beceri seti artışı sonucu hızlanan yapısal dönüşüm iktisadi büyümeyi 

pozitif etkiler. 

Hidalgo ve Hausmann (2009) yansıma metodu ile mevcut üretim 

yapısını, çeşitlilik ve ortalama sıradanlık değişkenleri yardımıyla 

değerlendirecek bir metodoloji önermiştir. Hausmann ve Hidalgo (2011) 

ise bu yöntemi kullanarak ülkeleri ve ürünleri çeşitlilik ve sıradanlık 

değerlerine göre sınıflandırmıştır. Çalışma sonucunda, ülkeler arasındaki 

kişi başına gelir farklılıklarına ülkelerin çeşitlilik ve ortalama sıradanlık 

endekslerinin açıklık getirdiği sonucu elde edilmiştir. Hausmann ve 

Klinger (2008) yapısal dönüşümü destekleyecek politikaların tespitine 

ilgili ülkenin/bölgenin yeni ürünlere sıçrama kabiliyetinden ve üretim 

sepetinde bulunan ürünlerin ortalama sıradanlık değerinden yararlanılması 

gerektiğini iddia etmiştir. Bu çalışmaların temelinde yatan ve bilgi 

dışsallıklarını önemli kılan unsur, ülkelerin ortalama sıradanlık endeksi 

yüksek ürünlerde uzmanlaşarak çok sayıda ilişkisiz çeşitli ürünler 

üretmesi, bölgenin üretken bilgi/beceri setinin sofistike olmasını 

sağlamasıdır. Üretken bilgi/beceri yüksek ülkelerde/bölgelerde yapısal 

dönüşüm hızı da yüksek olacaktır ve bu durum büyümenin sürekliliğinin 

anahtarıdır. Coşkun, vd. (2018), Türkiye’nin çeşitliliği yüksek bir ülke 

olmasına rağmen, uzmanlaştığı ve dolayısıyla çeşitlendiği ürünlerin düşük 

bilgi/beceri seti içeren yani verimliği düşük olan alanlarda olduğunu iddia 

etmiştir. Bu durum, Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerinde bir 

çeşitliliğe sahip olmasına rağmen, neden düşük iktisadi büyüme 

rakamlarına sahip olduğuna açıklık getirmektedir. Ayrıca, büyüme 

literatüründe dış ticaretin ve ihracat yapısının iktisadi büyümeyi olumlu 

etkilediğine ilişkin çok sayıda teori de bulunmaktadır (Bknz: Grossman ve 

Helpman, 1991; Hausmann vd., 2007; Coşkun 2019). Sonuç olarak, farklı 

teoriler ve farklı bakış açıları içerisinde dahi büyümenin çeşitlilikle olan 

bağı dikkat çekmektedir. Türkiye için yapılan çalışmalardan, Takım (2010) 

1975-2008 dönemi için Türkiye’de ihracat artışının büyüme üzerine etkisi 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Tuncer (2002), yaptığı çalışmada 1980-

2000 dönemi için ihracattan ekonomik büyümeye bir nedensellik ilişkisine 

rastlamamıştır. Şimşek (2003), 1960-2003 dönemi için yaptığı Granger 

nedensellik testinde ihracatın büyümeyi desteklediği yönünde bir bulgu 

elde edememiştir. Benzer analiz yöntemi ile Saraç v.d (2010) 1998-2009 

dönemi için ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi 

bulamamıştır. Yine, Konya (2012); Acaravcı ve Kargı (2015) ve Çeviker 
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ve Taş (2011) ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi 

bulamamıştır. Diğer yandan, Demirhan (2005) yaptığı çalışmadan elde 

etiği bulgulara göre, 1990-2004 dönemi için ihracattan büyümeye doğru 

bir nedensellik ilişkisi bulmuştur. Şimşek ve Kadılar (2010) 1960-2004 

dönemi için ihracatın ekonomik büyümeyi desteklediğine ilişkin kanıtlara 

ulaşmıştır. Benzer şekilde Temiz (2010) 1965-2009 arası dönem için 

yaptığı analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde ihracat ekonomik büyümeyi 

etkilerken, kısa dönemli analiz sonuçlarına göre ihracat ve ekonomik 

büyüme arasında bir ilişki bulamamıştır. Akbulut (2009) 1980-2003 

dönemi için Granger nedensellik testi ile yaptığı çalışmada, ihracat ve 

büyüme arasında nedensellik ilişkisi bulmuştur. Değer, Genç ve Berber 

(2010), 1980-2007 dönemi Toda Yamamoto nedensellik testi ile yaptığı 

çalışmada ihracat çeşitliliği ve GSYİH arasında çift yönlü ilişki bulmuştur.  

Bu noktada, literatürde ağırlıklı olarak Granger nedensellik testi ile 

yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Elde edilen bulguların ise çalışmanın 

dönemine göre değişmekte olduğu görülmüştür. Bu çalışmada literatürden 

farklı olarak, ihracat çeşitliliği ve büyüme arasındaki ilişkide yatay kesit 

bağımlılığı da araştırılmıştır. Yatay kesit analiz sonuçları, serilerde yatay 

kesit bağımlılığının olduğunu göstermektedir. Yatay kesit bağımlılığı 

dikkate alındığında serilerin aynı derecede durağan olmadığı görülmüştür. 

Dolayısıyla, benzer yöntemle (Granger nedensellik) elde edilen analiz 

sonuçlarının, farklı dönemlerde farklı sonuçlar vermesi kullanılan 

yöntemin yatay kesit bağımlılığını dikkate alınmaması ile açıklanabilir. 

Granger nedensellik testi ve ADF birim kök testi serilerdeki yatay kesit 

bağımlılığını dikkate almaz. Hem yatay kesit bağımlılığının dikkate 

alınmaması hem de farklı seviyelerde durağan olan serilerin aynı seviyede 

durağanlık gerektiren Granger nedensellik testi ile sınanması literatürdeki 

sonuçlar için güvenirlilik sorunu yaratmaktadır. Bu durumda literatürdeki 

çalışmaların sonuçlarının birçoğunun güvenirliliği düşüktür. Bu 

çalışmanın literatüre katkısı, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve farklı 

seviyelerde durağan serilerde kullanılabilecek Emirmahmutoğlu ve Köse 

(2011) tarafından önerilen Granger nedensellik testinin kullanılmış 

olmasıdır. Çalışmada çeşitliliğin istihdam ve ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisi Türkiye Düzey 2 bölgeleri araştırılmıştır. Sektörel çeşitlilik olarak 

Hirshman-Herfinal (HH) endeksi kullanılmıştır. İhracat verileri ISIC Rev. 

3 (4 digit) sınıflandırmasına göre gruplandırılmış olup, 120 ihracata konu 

olan imalat sanayi sektörleriyle çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen 

bulgular, ihracat ve büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik teorik 

çerçevelerle ile uyumludur. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) çalışmasını 

takiben yapılan analiz sonuçlarına göre, iktisadi büyüme çeşitliliğin 

Granger nedeni değildir ancak, ihracat çeşitliliği iktisadi büyümenin 

Granger nedenidir. 
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2. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada kullanılan ihracat veri seti 2005-2016 dönemi arasını 

kapsamaktadır. Veriler ISIC Rev. 3 sınıflandırmasına göre 4 digit olarak 

gruplanmıştır. İhracata konu olan 120 imalat sanayi sektörü ile 

çalışılmıştır. 2009 baz yılı kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (KBGSYİH) 

verileri kullanılmıştır. Veriler, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 

tarafından yayınlanan veri tabanından elde edilmiştir.  GSYİH serisini 

reelleştirmede kullanılan deflatör 2009 baz yılı harcama yöntemine göre 

oluşturulmuştur. Deflatör verisi T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler istatistik veri tabanından 

alınmıştır. Bölgesel KBGSYİH yardımıyla hesaplanan iktisadi büyüme 

çalışmada G olarak kısaltılmıştır. Herfindahl- Hirschman (HH) endeksi 

sektörel çeşitliliğin göstergesi olarak ihracat verilerinden hesaplanmıştır. 

Bölgenin çeşitliliği, her bölgedeki sektörün ihracatının, ülkenin o sektörde 

yaptığı toplam ihracata oranının kareleri toplamı olarak hesaplanmıştır. 

Analizler Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 

Düzey 2 bölgeleri için 2005-2016 yılları arası dönemi kapsamaktadır.   

3. Bulgular 

Çalışmada ilk olarak, yatay kesit bağımlılığı ve eğim katsayılarının 

homojenliği araştırılmıştır. Yatay kesit bağımlılığının ve homojenliğin 

araştırılmasında Breusch ve Pagan (1980), Peseran (2004), Peseran ve 

Yamagata (2008), Pesaran Ullah ve Yamagata (2008) çalışmalarından 

yararlanılmıştır. Tablo 1’e göre, paneller arasında yatay kesit 

bağımlılığının olmadığı yönündeki boş hipotez %5 önem düzeyinde 

büyüme (G) ve ihracat çeşitliliği (HH) için reddedilmiştir.  

Tablo.1 CD ve Delta Test Sonuçları 

CD ve Delta Testleri             HH G 

Sabit İstat. Olas. İstat. Olas. 
 

666.0 0 579.27 0 
 

13.37 0 9.973 0 
 

5.787 0 -1.091 0.13 

Sabit ve Trend İstat. Olas. İstat. Olas. 
 

694.5 0 825.83 0 
 

14.49 0 19.644 0 
 

7.276 0 -1.515 0 

  7.314 0 -2.621 0.996 
 

8.445 0 -3.026 0.999 
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Dolayısıyla G ve HH serilerinde yatay kesit bağımlılığı vardır. Aynı 

zamanda, boş hipotezi eğim katsayılarının homojen olduğu yönünde 

kurulan Peseran ve Yamagata (2008) tarafından önerilen Delta ve  ∆̃𝑎𝑑𝑗 

 testlerinde boş hipotez %5 önem düzeyinde reddedilememiştir. 

Dolayısıyla, % 5 önem düzeyinde serilerde eğim katsayılarının homojen 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Tablo 2, Bai ve NG (2004) tarafından geliştirilen PANIC birim kök 

test sonuçlarını HH ve G için içermektedir. Birim kök olduğu yönündeki 

boş hipotez %5 önem düzeyinde HH serisi için reddedilememektedir. 

Dolayısıyla HH serisi seviyede durağan değildir. Ancak, birim kök olduğu 

yönündeki boş hipotez %5 önem düzeyinde G serisi için reddedilmiştir. 

Dolayısıyla G serisi seviyede durağandır. 

Tablo 2. Bai ve NG (2004) PANIC Birim Kök Testi Sonuçları 

                             Sabitsiz ve Trendsiz      Sabit             Sabit ve Trend 

    İst. Olas. İst. Olas. İst Olas. 

G PCe_Choi 0.978 0.164 5.019 0 3.401 0 

 PCe_MW 61.97 0.162 103.18 0 86.69 0 

HH PCe_Choi -4.15 1 -0.083 0.533 -2.62 0.037 

 PCe_MW 9.672 1 51.146 0.507 25.272 0.047 

D(G) PCe_Choi 3.093 0 10.229 0 6.479 0 

  PCe_MW 83.59 0 56.315 0 118.07 0 

D(HH) PCe_Choi 1.579 0.057 1.083 0.139 1.78 0.037 

  PCe_MW 68.10 0.066 63.053 0.14 70.153 0.047 

 

Tablo 3, heterojenliği, yatay kesit bağımlılığını ve farklı seviyelerde 

durağanlığı dikkate alan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından 

önerilen Granger nedensellik test sonuçlarını içermektedir. Serilerde eğim 

katsayısının homojenliği reddedilemediğinden asimptotik olasılık 

değerlerine bakılmalıdır. Bu durumda, büyüme ihracat çeşitliliğinin 

Granger nedenidir şeklindeki boş hipotez %10 önem düzeyinde 

reddedilememektedir. Dolayısıyla, büyümeden ihracat çeşitliliğine doğru 

bir Granger nedensellik ilişkisi yoktur. Diğer yandan, ihracat çeşitliliği 

büyümenin Granger nedenidir şeklindeki boş hipotez %1 önem düzeyinde 

reddedilememektedir. Dolayısıyla, ihracat çeşitliliğinden büyümeye doğru 

bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.  
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Tablo 3. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Granger Nedensellik Test 

Sonuçları 

Boş Hipotez: G≠> HH HH≠> G 

Test İstatistiği  39.965 133.926 

Asimptotik Olasılık 0.889 0 

Bootstrap Olasılık 0.764 0.81 

 

4. Sonuç 

Çalışmada, ihracat çeşitliliği ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki 2005-

2016 arası dönem için Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından 

önerilen Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Çalışmada imalat 

sanayi sektörlerindeki ihracat çeşitliliği, Herfindahl-Hirschman (HH) 

endeksi ile hesaplanmıştır. İhracat verileri ISIC Rev. 3 (4 digit) 

sınıflandırmasına göre gruplandırılmış olup, ihracata konu olan 120 imalat 

sanayi sektörleriyle çalışılmıştır.  İktisadi büyüme, Türkiye Düzey 2 

bölgelerinin kişi başına düşen reel gayri safi yurt içi hasıla serilerinden 

hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, ihracat ve büyüme 

serilerinin aynı seviyede durağan olmadığını ve serilerde yatay kesit 

bağımlılığı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle geleneksel birim kök ve 

nedensellik testleri ihracat çeşitliliği ve büyüme arasındaki ilişkiyi 

açıklamada güvenilir sonuçlar vermemektedir.  Bu çalışmada yapılan 

analizlerde, aynı seviyede durağan olmama ve yatay kesit bağımlılığı 

olması durumunu dikkate alan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) 

tarafından önerilen Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, iktisadi büyüme çeşitliliğin Granger nedeni değildir 

ancak, ihracat çeşitliliği iktisadi büyümenin Granger nedenidir. Elde edilen 

bu bulgu, ihracata konu olan imalat sanayi sektörlerindeki çeşitlenmenin 

iktisadi büyümeyi arttıracağını göstermesi açısından önemlidir.  
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1. Giriş 

Aralık 2019'da, insanlarda akut solunum yolu sendromu salgınına yol açan 

yeni bir koronavirüs (SARS-CoV-2) ortaya çıktı. Virüs Çin'in Wuhan 

kentinde başlayarak üç ay içinde 118.000'den fazla kayıtlı vaka ve 4.291 

ölümle 114 ülkeye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü küresel bir salgının 

başladığını ilan ederek tüm dünyada uygulanacak standart tedbirler 

belirledi. Alınan tedbirler, el yıkamayı artırarak, yüze dokunmayı 

azaltmak, halka açık yerlerde maske takmak ve fiziksel mesafeyi 

koruyarak virüsün yayılmasını yavaşlatmak için büyük bir küresel halk 

sağlığı kampanyasının başlamasına yol açtı (Bavel, Baicker & Willer, 

2020). 

E-ticaret, işletmeler arası, işletmeden işletmeye ve işletmeden 

tüketiciye etkileşimler dahil olmak üzere ticareti (ürünlerin, hizmetlerin 

veya bilgilerin satışı, satın alınması, aktarılması veya değişimi) yürütmek 

için elektronik araçların ve teknolojilerin kullanılması anlamına gelir. Ürün 

veya hizmetin teslimi internet ortamı üzerinden veya dışında 

gerçekleşebilir (Whinston, Choi & Stahl, 1997). E-ticaret ve E-iş birbirinin 

yerine kullanılabilir, ancak bunlar iki farklı kavramlardır. E-ticaret, 

internet üzerinden alım-satım işlemini tanımlamak için kullanılır. Öte 

mailto:caglardilber@hotmail.com
mailto:pelin_bayram@hotmail.com
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yandan E-iş, mevcut iş modelinin internet ağ bağlantılı bir kuruluşa 

temelden yeniden yapılandırılmasını içerir. İki kavram arasındaki fark, bir 

kuruluşun iş operasyonlarını ve uygulamalarını internet kullanımı yoluyla 

dönüştürme derecesidir. E-iş, çalışan eğitimi gibi dahili süreçler de dahil 

olmak üzere bir işletme organizasyonunun interneti kullanarak yürüttüğü 

herhangi bir süreci içerebilir (Hackbarth & William, 2000; Mehrtensb, 

Cragg & Mills, 2001; Poon, 2000; Poon & Swantman, 1997). 

COVID-19 küresel salgını, E-ticareti hızla değiştirmiştir. Pandemi 

öncesi, 351,9 milyar ABD doları gelirle Avrupa, 2019'daki en büyük 

üçüncü E-ticaret pazarı olmuştur. Yıllık büyüme Avrupa’da  % 6,0 artarak 

2025 yılına kadar 565,9 milyar ABD doları gelire ulaşması 

beklenmektedir. Genel olarak, E-ticaret gelirleri COVID-19 krizi 

nedeniyle 2020 senesinde Avrupa'da %10 ek büyümeye sebep olmuştur 

(Statista, 2021). Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik faaliyetler, 

işletmelerin ve tüketicilerin dijital dönüşümünü hızlandırmış, sokağa 

çıkma yasağı yeni normalimiz haline gelerek çevirimiçi daha fazla mal ve 

hizmet sağlanmasıyla artan satın alma faaliyetleri E-ticaretin küresel 

payını 2019 senesinde %14’den 2020 senesinde %17’e yükseltmiştir 

(UNCTAD, 2021). COVID-19 salgını ile birlikte tüketicilerin çevirimiçi 

alışverişe adaptasyonlarının pandemi sonrası bitmesi veya azalması pek 

olası görülmemektedir. Önceki araştırmalar, fiziksel alışverişin ürünlere 

anında sahip olma ve sosyal etkileşimleri iki ana motivasyon unsuru olarak 

gösterirken, çevirimiçi alışverişin ise büyük ölçüde daha uygun ve 

ekonomik olduğunu göstermektedir (Rangaswamy & Gupta, 2000). 

Ekonomi, sınırlı varlıkların nasıl dağıtılacağına karar vermede 

rehberlik eden, ilgili oluşum, faydalanma ve ticaret uygulamaları 

arasındaki muazzam düzenlemedir (Kenton, 2020). Dijital Ekonomi 

(internet ekonomisi olarak da adlandırılır), dijital iletişim ağları, 

bilgisayarlar, yazılımlar ve diğer ilgili BİT dahil olmak üzere dijital 

teknolojilere dayalı bir ekonomi olarak tanımlanabilir. Araştırma ve 

Elektronik Ticaret Merkezi'ne (CREC) göre, internet ekonomisinin nasıl 

çalıştığına ilişkin çerçeve, internetin elektronik ağları aracılığıyla tamamen 

veya kısmi olarak iş yapan kurumların değer zincirlerinde yer alan 

kurumlardan oluşur. (Barua, Pinnell, Shutter & Whinston, 2000). 

COVID-19 krizi sırasında, tüketici davranışı ve satın alma 

alışkanlıkları temelden değişerek dijitalleşen tüketiciler ekonominin yeni 

bir boyut almasına sebep olmuştur. Pandemi sırasında tüketici 

araştırmaları, pazarın E-ticarete geçtiğini göstermektedir. Çevrimiçi 

alışverişin yükselişi, COVID-19 krizinde başarıyı yakalamak için yeni 

fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, araştırmamız COVID-19 krizinin 

dijital tüketici, E-ticaret ve ekonomi kapsamındaki etkilerini 

incelemektedir. 
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2. Dijital Tüketici & COVID-19 

Pandemi öncesinden başlayarak, tüketiciler web sitelerinden gelen 

bilgilere giderek daha fazla güvenmeye ve giyim gibi günlük kullanılan 

ürünleri dijital olarak satın almayı tercih etmeye başlamışlardır. 

Araştırmalar, özellikle sosyal medyanın tüketici seçimlerini önemli ölçüde 

etkilediği ve ürünlerin çevirimiçi karşılaştırma özelliğinin satın alma 

kararını etkileyen en önemli bilgi kaynağı olarak göstermiştir (Stevens, 

2015). Dijital tüketiciler daha tutumlu ve dürtüsel olarak daha az alışveriş 

yapmakta (Banjo & Germano, 2014) ayrıca, akıllı telefon ve diğer 

cihazlarla fiyatlara kolayca ulaşabildikleri için satıcılardan bir adım önde 

ve fiyatlar üzerinden pazarlık yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

bilmektedirler. Teknoloji, memnun etmesi ve elde tutması zor olan 

sofistike ve seçiçi tüketiciler yaratırken, pazarlamacılara da tekliflerini ve 

promosyon mesajlarını kişiye özel hale getirme şansı vererek daha rafine 

bir hedef kitleye ulaşmalarını sağlamıştır (Schiffman, & Kanuk, 2019). 

COVID-19 salgın sürecinde dijital teknoloji, ürün geliştirme, satış, 

satın alma, markalaşma, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve iletişimde 

dahil olmak üzere tüm iş alanlarında kullanılarak kayda değer bir etki 

yaratmıştır. Pandemi yalnızca işletmeden-tüketiciye (B2C) şirketleri değil 

aynı zamanda işletmeden-işletmeye (B2B) hizmet veren şirketleride 

etilemiştir. B2B tüketici araştırmaları dijital etkileşimin geleneksel 

kanallardan çok daha önemli olduğunu ve pandemi öncesi döneme göre 

%30’luk bir artış olduğunu göstermektedir (McKinsey, 2020). Pandemi 

sürecinde değişime uğrayan tüketici davranışlarının pandemi sonrasında da 

devam edeceği ön görülmektedir. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda, 

salgın sürecinde tüketicilerin yiyecek ve ev gereçleri gibi acil durum 

harcamalarını arttırdığını, lüks ürünlerdeki maliyetlerini de düşürmeye 

çalıştıkları görülmüştür (Coibion et al., 2020). Araştırmada aynı zamanda, 

tüketicilerin birçoğunun satın alma kararlarının her adımında dijital kanal 

iletişimini tercih ettikleri bildirilmiştir. Sağlık riskinden dolayı yüz yüze 

veya geleneksel kanalları kullanarak mal veya hizmet satın almaya halen 

şüpheli yaklaşan tüketiciler pandemi sona erene kadar dijital kanalları 

tercih etmeye devam edecektir. Corona virüs krizi sonlansa bile tüketici 

davranışlarındaki bu değişikliklerin alışkanlıklara dönüşerek devam etmesi 

olası görünmektedir. 

COVID-19 sürecinin getirdiği değişiklikler E-ticaret alanında uzun 

vadeli değişikliklere sebep olabilir. Mevcut krizde, teknolojiden en az 

faydalanan jenerasyonların bile E-ticareti fiziksel mesafe kuralına uymak 

ve kendilerini koruma altına almak için kullandıkları görülmektedir. Yaşlı 

tüketicilerin edindikleri bu yeni rutine pandemi sonrasıda bağlı kalmaları 

muhtemeldir (OECD, 2020). Dolayısıyla E-ticaret sektörü gelişen yeni 

tüketici davranışları ve hemen hemen tüm sektörleri etkisi altına alan 

pandemi krizini fırsata çevirerek büyüme yaşamaktadır.   
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3. COVID-19 Sürecinde Sektörel Değişikler 

COVID-19 dünya genelinde tüm sektörlerde olumlu veya olumsuz 

anlamda büyük değişikliklere yol açtı. 2019'da ABD-Çin ticaret savaşının, 

ABD başkanlık seçimlerinin ve Brexit'in Dünya Ekonomisi üzerindeki 

etkisi konusunda endişeler  nedeniyle IMF,% 3,4'lük ılımlı bir küresel 

büyüme öngörülmüştü. Ancak COVID-19 bu beklentileri değiştirdi ve 

firmaların kârlarının muhtemelen daha düşük olacağı endişesinin bir 

sonucu olarak, küresel borsa 24 Şubat ile 28 Şubat 2020 arasındaki bir 

haftada yaklaşık 6 trilyon dolar kaybetmiştir (Randewich, 2020). 

Koronavirüs, önceki durgunluk tetikleyicilerinden oldukça farklı 

olan yeni bir resesyon türünü tetikleyerek, tüm dünya genelinde panik 

yaratmak suretiyle mali bir krize neden oldu. Bunun sonucu olarak küresel 

salgının etkileri küresel ekonominin hemen hemen tüm sektörlerine 

sıçrayan bir durgunluğa yol açtı. Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava 

yolculuğu endüstrisinin kısıtlı hareket ve sokağa çıkma yasağı  ve uçuş 

iptalleri nedeniyle 113 milyar dolarlık bir kayıp kaydetmesinin 

beklendiğini belirtmiştir. Bu da uçuş iptalleri, iptal edilen otel 

rezervasyonları ve iptal edilen yerel ve uluslararası etkinlikler sonucunda 

yaklaşık 200 milyar dolar kaybetmesi öngörülen turizm sektörünü 

etkilemiştir. Skare (2021) ve diğerleri  185 ülkede 1995'ten 2019'a kadar 

olan veriler ve sistem dinamik modellemesi üzerine sektör oto-regresyonu 

kullanarak, pandemik krizin turizm endüstrisi üzerindeki etkisinin ne denli 

büyük olduğunu göstermiştir. Birçok ülke devletlerinin, turizm 

seyahatlerinin yanı sıra iş ve göçmen vizelerini askıya alarak COVID-19 

ülkelerine zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmesi, bazı 

ülkelerin havalimanlarının tamamen kapanması büyük yıkımlara neden 

oldu. Örneğin toplu uçuş iptalleri ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle çok 

sayıda uçağın boş kalması, Air Baltic, LOT Polish Airlines, La Compagnie 

ve Scandinavian Airlines gibi birçok havayolunun operasyonlarını askıya 

almasına sebep olmuştur (Lorenzo ve Lean, 2020). Diğer yandan turizm ve 

otelcilik sektöründe yaşanan krizin, 2008 durgunlukları sırasında yaşanan 

krizin toplamından daha şiddetli olduğu belirtilmiştir. 

Muller (2020)’nin çalışmasında zorunlu sokağa çıkma yasağı 

kuralları nedeniyle restoran işletmelerinin  pandemiden büyük ölçüde 

etkilendiği belirtilmiştir. Virüsün yayılmasını kontrol etmek için birçok 

ülkedeki bazı şehirler kapatılarak otel, kulüp binası, restoran ve barları yok 

olmaya sürüklemiştir. Amerikan Otel ve Konaklama Derneği'ne göre, Otel 

doluluk oranları %10'un altına düşüp, pandemi nedeniyle dünya genelinde 

otel personeli ve yöneticilerinin %45'inin işten çıkarılmasına sebep 

olmuştur . 

Spor Endüstrisi de koronavirüs salgını sırasında ciddi şekilde 

etkilenen sektörlerden biridir ve bu etki spor sektöründe daha önce hiç 
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görülmemiş bir şekilde büyük olmuştur. Futbol segmentinde,  Formula 1, 

motor sporları oyunu, Dünya Snooker Şampiyonası, büyük beyzbol ligi 

sezon maçları, Avrupa Su Sporları Şampiyonası ve golf LPGA turu gibi 

birçok büyük organizasyonların iptal ve ertelemelerden kaynaklanan gelir 

kaybı milyarlarca dolara ulaşmıştır (Ratten ve diğerleri, 2020). 

Petrole bağımlı ülkelerin ekonomisi küresel olarak petrol 

fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle sekteye uğramıştır. Petrol 

fiyatlarındaki bu düşüş, petrole bağımlı ülkelerin ürettiği gelirde düşüşlerle 

hesap açıklarına neden olup bu ülkelerin döviz rezervleri değer 

kaybetmiştir. Döviz rezervlerindeki değer kaybı daha sonra yerel para 

birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur. Salgın 

sırasında küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), havayollarına, otellere, 

tur operatörlerine, restoranlara, emlak, inşaat ve perakende işletmelerine 

verilen krediler sonucunda takipteki krediler artmıştır. Ayrıca, dünya 

çapında banka işlemleri, kart ödemeleri ve ATM makinelerinin kullanım 

hacminde genel bir düşüş yaşanmıştır (Pak ve diğerleri, 2020). 

S&P Dow Jones Endekslerine göre finansal piyasalar açısından 

küresel borsalar bir hafta içinde 6 trilyon dolar kaybetti. 20 Şubat ile 19 

Mart arasında S&P 500 endeksi %28 (3.373'ten 2.409'a), FTSE 250 

endeksi% 41.3 (21.866'dan 12.830'a) ve Nikkei %29 (23.479'dan 

16.552'ye) düştü. Aynı dönemde, büyük uluslararası bankalar hisse 

fiyatlarında düşüş yaşadılar, örneğin Citigroup'un hisse fiyatı %49 düştü 

(78.22 $ 'dan 39.64 $' a), JP Morgan Chase'in hisse fiyatı %38 düştü 

(137.49 $ 'dan 85.30 $' a) ve Barclays'in hisse fiyatı %52 düşmüştür 

(181,32 sterlin'den 86,45 sterline) (Ozili & Arun, 2020). 

Yine sağlık sektöründe ilaç üreticileri Çin fabrikalarından gelen 

malzemelere büyük ölçüde güvendikleri için salgın ilaç tedarik zinciride 

etkilenen sektörler arasında yer aldı. Pandemiden önce, dünyadaki aktif 

farmasötik bileşenlerin yaklaşık %60'ı Çin'de üretiliyordu ve pandemi, 

virüsün Çin'de yayılmasını engellemek için birçok fabrika kapatılarak 

ciddi tedarik sorunlarına neden oldu. Hastanelere yapılan sigorta ödemeleri 

ile baş edemedikleri için sağlık sigortacıları da etki altında kaldı. 

Pandeminin sağlık sektörü üzerindeki en büyük etkisi, ilaç arzının 

azalması, hastaları iyileştirecek aşı olmaması ve artan vaka sayısının 

karşılanması için yeterli yatak yeri ve izolasyon merkezlerinin 

bulunmamasından dolayı ölüm sayılarının artması olmuştur (Khan ve 

diğerleri, 2020). 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) 

göre, COVID-19 salgını, okulların kapanması nedeniyle dünya çapında en 

az 290 milyon öğrencinin eğitimini aksattı. Birçok okul çevrimiçi eğitime 

ve uzaktan eğitime geçtiğinden salgının çevrimiçi bir öğrenme 

platformuna sahip olmayan okullar üzerinde daha ciddi sonuçları olmuştur. 
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Marinoni ve diğerleri (2020) UNESCO tarafından yürüttükleri araştırmaya 

göre dünya genelinde tüm kurumların COVID-19'dan etkilendiğini 

göstermiştir. 

Salgından olumsuz yönde etkilenen sektörlerin yanında iletişim 

sektöründe olumlu etkiler gözlemlendi. Akıllı telefonların kullanımı, Ocak 

2020 itibariyle dünya çapında yaklaşık 4,54 milyar internet kullanıcı 

sayısına yükselirken, bu rakam dünya nüfusunun %59'unu 

oluşturmaktadır.  

COVID-19 salgını, birçok ülkenin perakende satış mağazalarının 

kapalı kalmasına neden oldu. Bu, birçok işletmenin benzeri görülmemiş 

bir kesintiye neden olarak kullanıcıların çevrimiçi uygulamalardaki 

faaliyetlerini geliştirmeye zorlamıştır. Hasanat ve diğerleri (2020)’e göre, 

kapanma, izolasyon ve sosyal mesafe bildirimi Malezya'da çevrimiçi 

alışverişi artırmıştır. 

Özet olarak COVID-19 pandemisi bireyleri, şirketleri ve tüm 

toplumu etkisi altına almıştır. UNCTAD tarafından yapılan ankete göre, 

olumsuz etkilenen endüstriler arasında turizm, ulaşım, fiziksel perakende 

ve etkinlikler yer alıyor. Dünyadaki çoğu ülkede sokağa çıkma yasağı ile 

bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler büyük zorluklarla karşılaştı. Öte 

yandan sokağa çıkma yasağından yararlanan sektörler; sağlık, market 

ürünleri, tüketici elektroniği ve güzellik olarak belirtildi (UNCTAD, 

2020). 

Mart ve Temmuz 2020 arasında 250'den fazla şirketten toplanan 

verilere göre, kendi ürünlerini veya hizmetlerini çevrimiçi olarak satan 

işletmelerin %58'i aylık gelirlerinde düşüş kaydederken, üçüncü taraf 

pazar yerlerinin %64'ü satışlarda artış yaşadı. Mart 2020 sonunda yapılan 

analize göre, sırasıyla ortalama %90 ve %64 artan siparişlerle oyuncak ve 

kozmetik ürünlerinde net bir yükseliş trendi olduğu saptandı. Oyuncak 

sektöründeki artış, ebeveynlerin çocuklarını mutlu etmeleri gerektiğinden, 

büyük olasılıkla kapalı anaokullarının bir etkisi olarak açıklanmaktadır. 

Mobilya ve elektronik sektörlerinde de sırasıyla %17 ve %9 ile ılımlı 

artışlar yaşanmıştır (UNCTAD, 2021).  

4. E-Ticaret 

COVID-19 pandemisinden önce E-ticaret pazarının büyümesini sağlayan 

faktörler arasında internet kullanıcılarının istikrarlı bir şekilde büyümesi, 

çevrimiçi alışverişle ilgili farkındalığın artması, ürünlerin çevrimiçi 

lansmanlarının artışı, toplu satın alma nedeniyle yapılan indirimler yer 

almaktadır. Bhatti ve diğerleri (2020) de yaptığı çalışmada E-ticaretin 

koronavirüs nedeniyle büyüdüğünü göstermiştir. Ayrıcalıklı ürünlerin 

pazar artışı ve ürünlerin doğrudan dağıtım kanalı yöntemi kullanarak ve 
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ölçek ekonomileri nedeniyle tüketicilere düşük fiyat sağlanması küresel E-

ticaret pazarının büyümesine katkıda bulunmaktadır (PR Newswire, 2020). 

COVID-19 küresel ekonomiyi sarsarken, E-ticaret 2020 yılında, 

salgın öncesindeki yaklaşık beş yılın toplamı oranında büyümüştür 

(McKinsey, 2021). Amazon.com’un E-ticaret geliri 2020'nin ikinci 

çeyreğinde % 47,0 kazanç elde etmiştir. 2020'nin ikinci çeyreği için E-

ticaret satışlarından elde edilen 70,11 milyar dolarlık gelir 2019'un 

dördüncü çeyreğinde elde edilen 68,34 milyar doları aşmaktadır. Sokağa 

çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafeyle ilgili düzenlemeler 2020'nin ilk 

yarısında yürürlüğe girdiğinde, çevrimiçi mağazalar ve üçüncü taraf 

satıcılar, ilk altı aylık periyotta Amazon'un küresel gelirinin %70'inden 

fazlasını elde etmiştir. COVID-19 salgınının sebep olduğu panik satın alma 

davranışı gösteren tüketicilerin sayı olarak büyümesi temel ihtiyaç 

ürünlerini fiziksel mağzalarda kıtlık seviyesine getirmiştir. Dolayısıyla bu 

durum tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Amazon'un çevrimiçi 

mağazalarına ve üçüncü taraf satıcılarına akın etmesine sebep olmuş, 

şirketlerin de dijital reklam harcamalarını potansiyel alıcılara ulaşmak için 

arttırdığı gözlemlenmiştir (S&P Global, 2020). Diğer bir yandan e-Bay 

2020'nin 3. çeyreğini, 2. Çeyrekte 182 milyon olan 183 milyon aktif 

alıcıyla kapattı. Küresel Brüt Mal Hacmi (GMV) 2020'nin 3. çeyreğinde 

%22,3 artarak 25,06 milyar dolara çıktığı görülmektedir (Digital 

Commerce, 2020 ). 

Tıpkı e-Bay ve Amazon gibi, Alibaba da 2020 yılının ilk çeyreğinde 

satışlarında artışlar yaşamıştır. Üçüncü çeyreğin (Eylül 2020) sonunda 

Alibaba, yıllık %30'luk bir artışla 155 milyar RMB (22 milyar $) gelir 

kaydederek, aktif müşteri sayısını, 2020 Haziran sonundan itibaren 15 

milyon artışla 757 milyona ulaştırmıştır. Walmart şirketi ise diğer şirketler 

gibi büyüme rekoru göstermiş ve Ekim 2020'nin sonunda (üçüncü çeyrek), 

elde ettiği geliri, bir önceki yılki 128 milyar dolardan 134,7 milyar dolara 

yükseltmiştir. Walmart’ın net geliri, bir önceki yılki 3,29 milyar dolardan 

5,14 milyar dolara çıkmıştır. 

E-ticaretin kaydettiği büyük büyüme, müşterilerin küresel 

koronavirüs sağlık krizi sırasında benimsedikleri yeni alışveriş 

yöntemlerinden kaynaklanmaktadır (Repko, Coombs, 2020). 2020 Ekim 

ayı sonuna kadar dokuz ay boyunca, elde edilen toplam gelir 407.07 milyar 

$, geçen yılın aynı dönemine göre 382.29 milyar $ 'dan %6.5 artış 

göstermiştir. Net gelir, geçen yılın aynı dönemine göre 10.74 milyar $ 

'dan% 45.3'lük bir artışı temsil eden 15.6 milyar $’a yükselmiştir (Digital 

Commerce, 2020). 
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5. Sonuç 

Önceki çalışmaların çoğu, COVID-19 salgınının ekonomik etkileri ile 

ilgilenirken, bu çalışma dijital tüketici davranışı, küresel E-ticaret pazarı 

ve ekonomi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Ekonomik etki, COVID-

19 için iki yönlü olup, hem arz hem de talep etkisi meydana getirmektedir. 

Pandemi kapsamında alınan tedbirler tüketim biçimlerini ve tüketici 

davranışlarını (panik satın alma, istifleme ve stoklama gibi) değiştirerek 

gelişen bir E-ticaret pazarı oluşturmuştur. COVID-19 sürecinin başında, 

stoklama ve panik satın davranışına bağlı olarak artan tüketim talebi hem 

talep dinamiklerini hem de tüketim ve satın alma tutumlarını değiştirmiştir.  

Web tabanlı çevrimiçi alışveriş araçları tüm dünyada dahada önemli 

noktalara taşınmıştır. Bu nedenle, tüketimin çoğu çevrimiçi olarak 

gerçekleşmeye başlayarak çoğunlukla sarf malzemeleriyle sınırlı kalmıştır. 

İhtiyaçlara olan talep artarken, toplam talep düşmeye başlamış ve artan 

çevrimiçi perakendecilik eğilimi, teslimat sektörlerinde büyümeyi 

tetiklemiştir. Bu aynı zamanda orta ve büyük ölçekli perakende satış 

noktalarında işsizlik anlamına da gelmektedir. Bundan dolayı 

perakendeciliğin fazla işgücü arzı dikkate alınması gereken bir gerçektir. 

Yukarıda gösterildiği gibi, koronavirüs salgını, dünyanın dört bir 

yanındaki çeşitli ülke ve şehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve 

izolasyonlar nedeniyle birçok tüketiciyi evlerinin rahatlığından alışveriş 

yapmaya zorlayarak E-ticaret üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır.  

Büyük E-ticaret şirketlerinde (Amazon, Alibaba, E-Bay ve Wal-

Mart) görülen satış geliri ve karından, koronavirüs salgın periyodunda 

oluşan gelir ivmesinde yukarı yönlü büyük bir kayma meydana gelmiştir. 

Küresel salgın öncesi, yatırımcılar ve hissedarlar, 2020'nin ilk çeyreğine 

kadar 2019 yılı boyunca istikrarlı bir düşüş kaydettikleri açıkça görüldüğü 

için E-bay'ın karlılığından endişe ederken Alibaba bir önceki yıl ürettiği 38 

milyar dolara kıyasla 75 milyar doların üzerinde satış geliri elde ederek tek 

bir günlük satış rekoru kırmıştır. Ayrıca konumlandırılan tüm E-ticaret 

şirketleri için müşteri sayısının arttığı da görülmektedir. Bu, tüketicilerin 

alışverişi oturdukları yerden yapmayı benimsediğini ve sokağa çıkma 

kısıtlamaları hafifletildikten sonra bile bunu yapmaya devam edeceklerini 

göstermektedir.  

Her ne kadar E-ticaret sektöründeki artış olumlu karşılansada, 

tüketici ve üretici tarafındaki güven kaybı ve arz tarafında oluşabilecek  

şoklar ekonomik ve mali politikalarla kontrol altına alınmadığı taktirde 

COVID-19’un ekonomik sonucu daha da kötüye gidebilir. Görüldüğü 

üzere pandeminin etkisi pek çok ülke ekonomisini kötü yönde etkileyerek 
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küresel işgücü piyasalarında daralmalara neden olmuştur. Pandeminin 

olumsuz etkilerine maruz kalan çalışanların sayısı dünya işgücünün 

%81’ini, 2,7 milyar çalışandan oluşmaktadır. Bu durum ciddi gelir 

kayıplarının yaşanması anlamına gelmektedir. Mevcut bağlamda, tüm 

ülkeler için salgınla mücadele birincil, ekonomi ise ikincil hedef olmalıdır. 
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1. Giriş 

Son yıllarda havacılık sektörü, dünya genelinde turizm ve kargo 

talebindeki artışa bağlı olarak istikrarlı bir büyüme göstermiştir. Birçok 

bölgede havacılık sektörü, sosyal kalkınmaya ve ekonomik büyümeye 

katkıda bulunan stratejik bir sektör haline gelmiştir. 2019 yılsonu 

itibariyle, dünyada toplam tarifeli yolcu sayısı 4,5 milyar kişi olurken, 

küresel havacılık sektörünün faaliyet geliri ise 841 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  

Uluslararası yolcu ve kargo trafiğindeki artış, bulaşıcı hastalıkların 

yayılma riskini de beraberinde artırmıştır. Sektör, küresel olarak insan ve 

kargo hareketliliğinin en hızlı yolu olduğundan sık sık biyo-güvenlik 

tehditleriyle başa çıkmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda, havayolu 

ulaşımı enfekte kişilerin hareketliliği yoluyla dünya çapında çeşitli 

hastalıkların yayılmasını sağlayan önemli bir bulaşma yolu olarak 

görülmektedir (Chung, 2015).  

Havacılık sektörü, tarihte birçok defa çeşitli salgın hastalıklarla karşı 

karşıya kalmıştır. Bunlar arasında 2003'teki Şiddetli Akut Solunum 

Sendromu (SARS), 2006'daki kuş gribi (H5N1), 2009'daki domuz gribi 

(H1N1), 2012’deki Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) salgını gibi 
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hastalıklar ve pandemiler bulunmaktadır (Amankwah-Amoah vd., 2021). 

Yaşanan salgınlar, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hafifletme çabasında 

havacılığın kilit rolünü, bunun küresel halk sağlığı ve ekonomi üzerindeki 

etkilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Son olarak, Aralık 2019 

yılında Çin’in Wuhan şehrinde başlayarak hızla tüm dünyaya yayılan 

Covid-19 salgını, küresel havacılık sektörünün yaşadığı en büyük 

krizlerden birini başlatmıştır.  

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO- World Health 

Organisation), Çin’de salgın halinde yayılan bir virüsün varlığını bildirmiş, 

7 Ocak 2020 tarihinde ise bu virüsün yeni tür bir Corona virüs olduğunu 

belirterek hastalığın adını “COVID-19” olarak duyurmuştur. 30 Ocakta 

WHO tarafından küresel acil durum ilan etmiş, 11 Martta ise küresel salgın 

anlamına gelen “pandemi” ilan edilmiştir. Pandemi ilanının ardından 

salgının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla ülkeler öncelikle uluslararası 

uçuşları durdurma kararı almış, ardından yurtiçi uçuşlara kısıtlamalar 

getirmişlerdir (WHO, 2021).  

Literatürde COVID-19’un havacılık sektörüne etkilerine ilişkin 

yapılmış sınırlı sayıdaki çalışma çoğunlukla yolcu trafiği, piyasa değeri ve 

alınan tedbirlere odaklanmaktadır. Etki faktörü yüksek yayınların ciddi bir 

kısmının ise salgının erken dönemlerinde yapıldığı, dolayısıyla kısıtlı 

veriye dayandığı görülmektedir. Özellikle pandemi ilanının hemen 

ardından yapılan Nisan-Mayıs-Haziran tarihli çalışmalar, ilk kez bu çapta 

küresel bir salgınla karşılaşan dünyanın, katı sıkılık politikaları nedeniyle 

uçuş trafiğinin tamamen durdurulduğu dönemi yansıtmaktadır. Oysa son 

bir yılda hastalığın seyrinde ve önlenmesine yönelik aşı çalışmalarında 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tüm dünyada aşılama başlamış ve hatta 

gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunda aşılama çalışmaları ülke 

nüfusunun yarısından fazlasını kapsayacak duruma gelmiştir. Tüm bu 

gelişmeler havacılık sektörüne de yansımıştır.  

Mayıs 2021 itibariyle pandemide birinci yıl aşılmış olduğundan, 

salgının havacılık sektörüne etkilerinin ortaya konulabilmesi için daha 

kapsamlı bir değerlendirme yapılması mümkündür. Zira salgının tüm 

dünyada yarattığı şok etkisi kısmen azalmış, aşı bulunmuş ve hükümetlerin 

COVID-19’a ilişkin kısıtlayıcı politikaları bu süre zarfında değişmiştir. 

Sivil havacılık sektörü açısından en önemli değişim ise önlemler dâhilinde 

uçuşların tekrar başlatılmış olmasıdır. Bu nedenle çalışmada, COVID-

19’un sivil havacılık sektörüne operasyonel ve finansal etkileri 5 Mayıs 

2021 tarihi itibariyle küresel boyutta ve Türkiye özelinde ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, Avrupa ve Türkiye’de sektörün 

geleceğine ilişkin öngörüler, 2021-2025 dönemine ilişkin yolcu ve gelir 

kaybı tahminleri paylaşılmaktadır. Çalışma, en güncel gelişme ve verileri 

kapsaması ve sektörün finansal ve operasyonel anlamda önümüzdeki 
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yıllardaki seyrine ilişkin tahminleri içermesi bakımından literatüre katkı 

sağlayacaktır.  

2. Literatür Taraması 

COVID-19 pandemisi, dünyada tüm sektörlerdeki iş operasyonlarını 

durma noktasına getirmiştir. Bununla birlikte, havayolu ulaşımı hastalığın 

küresel boyutta yayılımı artıracağı gerekçesiyle ilk kesintiye uğrayan ve bu 

nedenle en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Havayolu 

işletmelerinin piyasa değerleri COVID-19 salgının başlamasıyla birlikte 

kayda değer şekilde düşüş göstermiştir. Henüz salgının başlangıcında 

yapılan erken dönemli çalışmalar, Nisan 2020 itibariyle COVID-19’un 

havayolu işletmelerinin piyasa değerlerinde ortalama %22 (Maneenop ve 

Kotcharin, 2020), uçuş sayısında %15-25 oranında (Nižetić, 2020), pazar 

payı değerlerinde Mayıs 2020 itibariyle ortalama % 49 (Dube vd.,2021), 

yolcu trafiğinde ise Nisan 2020 itibariyle %70-80 (Macilree ve Duval, 

2020) düşüşe yol açtığını ortaya koymaktadır. COVID-19 vakaları ile 

havayolu yolcu hacmi arasındaki ilişki analiz edildiğinde, yurtiçi uçuşlarda 

%92, uluslararası uçuşlarda ise %98 korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir 

(Lau vd, 2020). 

Ulusal literatür çalışmaları incelendiğinde çalışmaların çoğunlukla 

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) ve Uluslararası Hava 

Taşımacılığı Birliği (IATA)’nın yayımladığı raporlardan derlenen verilere 

dayandığı ve erken dönemde yapılmaları nedeniyle yeterli veri 

sağlanamadığı görülmektedir (Macit ve Macit, 2020, 2021; Akca, 2020; 

Karakavuz, H., 2020). Bununla birlikte az sayıda çalışma, COVID-19’un 

Havacılık sektörüne etkilerini ekonometrik modeller aracılığıyla analiz 

etmiştir. Gümüş ve Hacıevliyagil (2020), ARDL Sınır Testi yaklaşımını 

kullandıkları çalışmalarında COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı ile BIST 

Turizm ve BIST Ulaştırma Endeksleri arasında uzun dönemli ters yönlü 

ilişki tespit etmişlerdir. Taşdemir (2020) ise, İstanbul Atatürk (LTBA), 

İstanbul Havalimanı (LTFM), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (LTFJ), 

Ankara Esenboğa Havalimanı (LTAC), İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı (LTBJ) ve Antalya Havalimanlarının (LTAI) sivil hava trafiği 

verilerinin 2019’un ilk üç çeyreği ile 2020 yılının ilk üç çeyreğini 

karşılaştıracak şekilde veri zarflama yöntemiyle analiz etmiştir. Sonuç 

olarak, Türkiye’nin en büyük altı havalimanında yolcu sayısında %64,07, 

trafik sayısında %54,75 ve taşınan yük miktarında %43,99’luk azalma 

tespit edilmiştir.  

3. COVID-19’un Küresel Sivil Havacılık Sektörüne Etkisi 

Havacılık sektörü, son 20 yılda defalarca bulaşıcı hastalıklarla (SARS, 

MERS, kuş gribi ve domuz gribi) sınanmış olmasına rağmen COVID-

19’un yarattığı çapta büyük bir krizle ilk kez karşı karşıya kalmaktadır. 

COVID-19’u diğer salgınlardan ayırt eden en önemli özelliği ise 
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bulaşıcılık oranının çok hızlı ve yüksek olmasıdır. Dünya Sağlık 

Örgütünün verilerine göre 5 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, dünya genelinde 

bildirilen vaka sayısı 153.954.491, ölen hasta sayısı ise 3.221.052 kişidir 

(WHO, 2021).  

ICAO’nun 4 Mayıs 2021 tarihinde yayımladığı rapora göre, 2019 

yılına kıyasla 2020 yılında dünyada havayollarının; 

 Koltuk arzı %50 oranında,  

 Yolcu sayısı %60 oranında (2,699 milyar yolcu),  

 Brüt yolcu faaliyet geliri 371 milyar dolar azalmıştır.  

2021 yılının ilk dört aylık verileri dikkate alındığında, 2019 yılına 

kıyasla (tahminen) dünyada havayollarının; 

 Koltuk arzı %33-39 oranında,  

 Yolcu sayısı %41-49 oranında (1,848-2,197 milyar yolcu),  

 Brüt yolcu faaliyet geliri 278-327 milyar dolar azalmıştır. 

Dünyada havayolu ile taşınan yolcu sayısının, petrol krizi, İran-Irak 

Savaşı, Körfez Krizi, Asya Krizi, 11 Eylül terör saldırısı, SARS salgını ve 

2008 finansal kriz dönemleri ile COVID-19 pandemi dönemindeki seyri 

Grafik 1’de sunulmaktadır.  

Grafik 1: Küresel Havayolu Yolcu Trafiğinin Kriz Dönemlerindeki 

Seyri (1945- Nisan 2021) 

 

Kaynak: ICAO, (4 May 2021).  

Grafik 1 incelendiğinde küresel sivil havacılık sektörünü etkileyen 

belli başlı krizlerin toplam taşınan yolcu sayısı üzerinde yarattığı düşüş 

etkisi görülmektedir. Ancak 1945 yılından beri yaşanan hiçbir kriz 

COVID-19 kadar büyük bir düşüş yaratmamıştır. COVID-19 pandemisi 

2019 yılına kıyasla 2020 yılında toplam yolcu sayısında %60, 2021 yılı ilk 

dört ayında ise %41-49 arasından bir düşüş meydana getirmiştir. Grafik, 
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sivil havacılık sektörünün dünya tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya 

olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

ICAO’nun bahsi geçen raporuna göre, dünyada 2019 yılına kıyasla 

2020 yılında uluslararası uçuşlarda havayollarının; 

 Koltuk arzı %66 oranında,  

 Yolcu sayısı %74 oranında (1,376 milyar yolcu),  

 Brüt yolcu faaliyet geliri 250 milyar dolar azalmıştır.  

Tüm dünyada 2021 yılının ilk dört aylık verileri dikkate alındığında, 

2019 yılına kıyasla (tahminen) uluslararası uçuşlarda havayollarının; 

 Koltuk arzı %58-68 oranında,  

 Yolcu sayısı %67-78 oranında (1,239-1,446 milyar yolcu),  

 Brüt yolcu faaliyet geliri 223-259 milyar dolar azalmıştır. 

Tüm dünyada 2019 yılına kıyasla 2020 yılında iç hat uçuşlarda 

havayollarının; 

 Koltuk arzı %38 oranında,  

 Yolcu sayısı %50 oranında (1,323 milyar yolcu),  

 Brüt yolcu faaliyet geliri 120 milyar dolar azalmıştır.  

Tüm dünyada 2021 yılının ilk dört aylık verileri dikkate alındığında, 

2019 yılına kıyasla (tahminen) iç hat uçuşlarda havayollarının; 

 Koltuk arzı %16-19 oranında,  

 Yolcu sayısı %23-29 oranında (608-750 milyon yolcu),  

 Brüt yolcu faaliyet geliri 55-68 milyar dolar azalmıştır. 

Küresel havayolu aylık yolcu sayıları uluslararası ve iç hat yolcu 

sayıları olmak üzere 2019 yılı aylık yolcu sayılarıyla kıyaslanarak Grafik 

2’de verilmektedir.  
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Grafik 2: 2019 Yılına Kıyasla Küresel Havayolu Uluslararası ve İç 

Hatlar Aylık Yolcu Sayısı (Ocak 2020- Nisan 2021)

 

Kaynak: ICAO, (4 May 2021). 

Grafik 2’de uluslararası havayolu yolcu sayısının dramatik bir 

şekilde 2019 yılına kıyasla 2020 yılında %74 oranında azaldığı, Nisan 

2021 yılı döneminde benzer şekilde 2019 yılına nazaran %67-78 oranında 

düşüşün devam ettiği görülmektedir. İç hatlar havayolu yolcu sayısı 2019 

yılına nazaran 2020 yılında %50 oranında azalırken, Nisan 

2021döneminde kısmen toparlanarak düşüşün %23-29 oranına gerilediği 

görülmektedir.  

Grafik 3’te toplam uçak koltuk kapasitelerinin bölgelere göre 

dağılımı verilmektedir. Uçaklardaki koltuk kapasitelerinin seyahat 

kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle ciddi bir oranda azaldığı 

görülmektedir.  

Grafik 3: 2019 Yılına Kıyasla Bölgelere Göre Toplam Uçak Koltuk 

Kapasitesi (Ocak 2020-Nisan 2021) 

 

Kaynak: ICAO, (4 May 2021). 
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Grafik 3’e göre uçak koltuk kapasitelerindeki en büyük düşüşün 

çarpıcı bir şekilde Avrupa kıtasında olduğu görülmektedir. Bu durumda 

Avrupa ülkelerinin salgının yayılımını önlemek amacıyla getirdiği 

kısıtlamalar rol oynamaktadır. Grafikte, koltuk kapasitelerindeki azalışta 

Avrupa’yı Orta Doğu ve Afrika kıtasının takip ettiği görülmektedir.  

4. COVID-19’un Türk Sivil Havacılık Sektörüne Etkisi 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 5 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, 

Türkiye'de vaka sayısı 4.955.594, ölen hasta sayısı 41.883 kişidir (WHO, 

2021). Türkiye salgının seyrini yakından takip etmiş ve pro-aktif 

davranarak henüz vaka tespit edilmeden önce önlem almaya başlamıştır. 

İlk vaka 11 Mart 2020’de tespit edilmiş olmasına rağmen 3 Şubat 2020’den 

itibaren kademeli olarak uluslararası uçuşların durdurulması yönünde 

kararlar alınmıştır. Sivil havacılık sektörü açısından COVID-19’un 

Türkiye’deki seyrine ilişkin önemli tarihler şunlardır: 

10 Ocak 2020- Korona Virüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 

24 Ocak 2020- Havalimanlarına yönelik ilk tedbirler alındı. 

Yurtdışından gelen yolcularda hastalık belirtisi gösterenlerin karantinaya 

alınması, termal kameraların kurulması, kızılötesi taramalar, tüm gümrük 

kapılarının dezenfeksiyonu, ücretsiz maske ve talimat broşürlerinin 

dağıtılması gibi tedbirler alındı. 

3 Şubat 2020- Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu. 

29 Şubat 2020- İtalya, Güney Kore ve Irak ile uçuşlar durduruldu. 

11 Mart 2020- İlk vaka tespit edildi.  

13 Mart 2020-Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, 

Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda ile uçuşlar durduruldu. 

15 Mart 2020- COVID-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.  

16 Mart 2020-Mısır, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan ve 

Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar durduruldu.  

21 Mart- 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. 

28 Mart 2020-Türk Hava Yolları iç hat seferleri sadece İstanbul ve 

Ankara'dan bazı büyükşehirlere olacak şekilde sınırlandırıldı. 

3 Nisan 2020-Türk Hava Yolları iç hat seferlerini durdurdu.  

4 Mayıs 2020-Kademeli normalleşme başlatıldı.  

4 Haziran 2020- THY yurtiçi uçuşları kademeli olarak tekrar 

başlattı. 

11 Haziran 2020- THY yurtdışı uçuşları kademeli olarak tekrar 

başlattı.  
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14 Ocak 2021- Aşı uygulaması başlatıldı.  

14 Nisan 2021- 2 Haftalık kısmi kapanma başlatıldı.  

29 Nisan 2021- 17 Mayısa kadar tam kapanma başlatıldı.  

Tüm dünyada olduğu COVID-19 Türk sivil havacılık sektörüne de 

ciddi olumsuz etki yapmıştır. 2019 yılına nazaran yolcu trafiğinde 

meydana gelen değişim Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Türkiye Geneli Uçak, Yolcu ve Yük Trafiği (2020) 

 

Kaynak: DHMİ, (2021). 

Tablo 1’e göre, Türkiye genelinde havayolu toplam yolcu sayısı 

2020 yılında 2019 yılına nazaran %60 azalmıştır. Seyahat kısıtlamaları 

nedeniyle uluslararası uçuşlardaki düşüş çok daha fazla olmuş ve %70,6 

oranında gerçekleşmiştir. İç hatlarda Mayıs 2020’de başlayan kontrollü 

normalleşme döneminin etkisiyle 2019 yılına kıyasla meydana gelen düşüş 

%50,2 olmuştur. Tabloda, 2020 yılı yolcu sayılarındaki en dramatik 

düşüşün %83,7 ile transit yolcu sayısında olduğu görülmektedir. COVID-

19’un Hava kargo trafiğinde yarattığı olumsuz etki ise çok daha sınırlı 

olmuştur. 2020 yılında dış hat kargo trafiği %9,6, iç hat kargo trafiği ise 

%22,3 oranında azalmıştır.  

Son on yıllık dönemde Türkiye’de havacılık sektörü istikrarlı bir 

büyüme ivmesi yakalamışken, pandeminin etkisiyle 2020 yılında çarpıcı 

bir kırılma yaşanmıştır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü’nün (DHMİ) yayımladığı istatistiklere dayanan 2011-2020 

dönemi Türkiye geneli havayolu yolcu sayıları, iç hat ve dış hat yolcu 

sayılarını ayrı ayrı gösterecek şekilde Grafik 4’te sunulmaktadır.  

YILLAR 2020
Değişim 

(2020/2019)

Yolcu Trafiği  (Direk Transit Dahil) 81.657.070  -60,9%

Yolcu Trafiği 81.607.199  -60,8%

    - İç Hat 49.621.174  -50,4%

    - Dış Hat 31.986.025  -70,5%

Direkt Transit Yolcu 49.871  -90,7%

Tüm Uçak (Overflight Dahil) 1.057.247  -48,0%

Uçak Trafiği 855.833  -45,0%

    - İç Hat 575.262  -31,5%

    - Dış Hat 280.571  -60,8%

Overflight Uçak Trafiği 201.414  -57,9%

Yük Trafiği                                                 

(Kargo+Posta+Bagaj) (Ton)
2.403.959  -41,2%

    - İç Hat 502.265  -39,8%

    - Dış Hat 1.901.694  -41,6%

Kargo Trafiği                            1.324.310  -13,0%

    - İç Hat 62.589  -4,7%

    - Dış Hat 1.261.722  -13,4%
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Grafik 4: Türkiye Geneli Havayolu Yolcu Sayısı (2011-2020)

 

Kaynak: DHMİ, (2021). 

Grafik 4’te pandeminin Türkiye’de havayolu yolcu sayısında 

meydana getirdiği düşüş, açıkça görülmektedir. Toplam yolcu sayısı 2020 

yılında 2019 yılı yolcu sayısına kıyasla büyük bir kırılma yaşayarak 

azalmıştır. Öte yandan dış hat uçuşlarındaki azalış, iç hat yolcu sayısına 

göre çok daha çarpıcıdır.  

Türkiye geneli havalimanlarındaki uçak trafiği, COVID-19 pandemi 

dönemini de kapsayacak şekilde 2011-2020 dönemi için Grafik 5’te 

sunulmaktadır.  

Grafik 5: Türkiye Geneli Havalimanları Uçak Trafiği (2011-2020)

 

Kaynak: DHMİ, (2021). 

Grafik 5, Tablo 1’de yer alan istatistiklerle birlikte 

değerlendirildiğinde 2020 yılında toplam uçak trafiğinin 853.750 olduğu 

ve 2019 yılına nazaran %45,1 oranında azaldığı görülmektedir. 2020 

yılında dış hat uçak trafiği bir önceki yıla göre %60,8, iç hat uçak trafiği 

ise %31,8 azalmıştır.  
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Pandeminin hava kargo trafiğine etkisi yolcu trafiğine etkisine 

nazaran çok daha az olmuştur. Grafik 6’da Türkiye genelindeki 

havalimanlarında gerçekleşen kargo trafiğine ilişkin grafik sunulmaktadır.  

Grafik 6: Türkiye Geneli Havalimanları Kargo Trafiği (2011-2020) 

 

Kaynak: DHMİ, (2021). 

Grafik 6’ya göre, 2020 yılında toplam hava kargo trafiği 1.368.577 

olmuş ve bir önceki yıla nazaran yaklaşık %10 azalmıştır. 

 

5. Sivil Havacılık Sektörünün 2021-2025 Yıllarına İlişkin Tahminleri 

COVID-19, küresel sivil havacılık sektörü üzerinde ortalama %60 gelir 

kaybına neden olmuştur. Her ne kadar aşı araştırmaları ve mevcut aşıların 

uygulanması süreci devam etse de salgının ne zaman sona ereceğine dair 

net bulgular henüz bulunmamaktadır. Uluslararası örgütler ve araştırma 

kuruluşları sektörün orta vadeli öngörülerini yaparak havacılık 

işletmelerinin bu öngörüler doğrultusunda pozisyon almasına kılavuzluk 

etmeye çalışmaktadır.  

Bu alandaki en kayda değer çalışmalardan biri Uluslararası 

Havalimanları Konseyi (ACI- Airports Council International)’nin Nisan 

2021 tarihinde revize ettiği COVID-19’un havalimanları üzerindeki orta 

vadeli hava trafik tahminlerini ve bunların finansal etkilerini ortaya koyan 

rapordur (ACI, 2021). Raporda Avrupa’da faaliyet gösteren 

havalimanlarının 2021-2025 yılları için yolcu ve hava trafik tahminleri yer 

almaktadır. Bu tahminler ilk olarak Ekim 2020 yılında yapılmış, daha 

sonra Ocak 2021 ve Nisan 2021 tarihlerinden revize edilmiştir. 2019 yılına 

kıyasla 2021 yılının tamamı için yolcu trafiğinin: 

 Ekim 2020 tahminlerine göre -%48 azalacağı, 

 Ocak 2021 revize edilmiş tahminlerine göre -%52 azalacağı, 
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 Nisan 2021 revize edilmiş tahminlerine göre -%64 azalacağı, 

öngörülmektedir.   

Revize edilmiş raporlardan anlaşılacağı üzere, ACI’nın 

tahminlerinin gittikçe daha olumsuz hale geldiği görülmektedir. Grafik 

7’de 2021 yılı aylık yolcu trafiği tahminleri yer almaktadır. 

Grafik 7: 2019 Yılına Kıyasla 2021 Yılı Aylık Yolcu Trafiği Tahmini 

 

Kaynak: ACI, (Nisan 2021). 

Grafik 7’de, ACI tarafından Nisan 2021’de yapılan son revizyona 

göre, 2019 yılı aynı dönemdeki aylık verilere kıyasla 2021 yılının 

tamamında havayolu yolcu trafiğinin %64 azalacağı öngörülmektedir. 

Ekim 2020 öngörüsü %48 oranıyla daha iyimser iken, yapılan tahminlerin 

sonraki revizyonlarda aşağı çekildiği görülmektedir. Ekim 2020 

döneminde hem aşı çalışmalarına dair olumlu beklentiler hem de yaz 

döneminde azalan vaka sayıları nedeniyle çok daha olumlu bir beklenti 

bulunmaktaydı. Ancak, COVID-19’un mutasyona uğraması ve 

varyantlarının daha hızlı bulaşması nedeniyle vaka sayılarının yeniden 

yükselişe geçmesi Ocak ve Nisan aylarında revize edilen 2021 yılı 

öngörülerinin daha negatif olmasına yol açmıştır.   

2021 yılı yolcu trafik öngörülerine dayanarak, 2021 yılı için Avrupa 

havalimanlarında meydana gelecek gelir kaybı Grafik 8’de tahmin 

edilmiştir.  
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Grafik 8: 2019 Yılına Kıyasla 2021 Yılı Avrupa Havalimanları Gelir 

Kaybı Tahminleri (Milyar Euro) 

 

Kaynak: ACI, ( Nisan 2021). 

Grafik 8’de Avrupa havalimanlarının 2021 yılındaki gelir kaybı 

öngörüleri üçer aylık (çeyreklik) dönemlerle paylaşılmıştır. İlk çeyrekte 

yer alan veriler gerçekleşen verilere dayanmakta, sonraki dönemlere ilişkin 

veriler ise tahmini veriler olmaktadır. 2021 yılının tamamı için Avrupa 

sivil havacılık sektöründe toplam 29,1 milyar Euro gelir kaybı olması 

beklenmektedir.   

Türkiye, sivil havacılık uygulamaları ve düzenlemeleri anlamında 

ICAO’nun Paris ofisine bağlı bulunduğundan, tüm havalimanları Avrupa 

havalimanları değerlendirmesine dâhil edilmektedir. Diğer bir deyişle, 

Avrupa için yapılan tahminler Türkiye havalimanlarını da kapsamaktadır. 

Grafik 9’da Avrupa Havalimanları için 2021-2025 dönemine ilişkin yolcu 

trafiği tahminleri yer almaktadır. 
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Grafik 9: Avrupa Havalimanları 2021-2025 Yılları Yolcu Trafiği 

Tahminleri (2019 Yılına Kıyasla) 

 

Kaynak: ACI, ( Nisan 2021). 

Grafik 9’daki veriler, pandemi öncesi verilere dayandığından dolayı 

2019 yolcu trafiği ile kıyaslanmaktadır. Grafik incelendiğinde, Avrupa 

sivil havacılık sektörünün iyimser senaryoya göre 2024 yılında, tarafsız 

senaryoya göre 2025 yılında ve karamsar senaryoya göre ise 2025 yılından 

daha sonra 2019 yılı yolcu trafiğine ulaşabileceği görülmektedir. 

Rakamlar, pandeminin havacılık sektöründe yarattığı yıkıcı etkiyi çarpıcı 

bir şekilde ortaya koymakta ve en iyi ihtimalle sektörün toparlanmasının 

4-5 yıl süreceğini ifade etmektedir.  

DHMİ’nin, ACI tarafından Ekim 2020 yılında yayımlanan rapora 

dayandırdığı 2021-2023 dönemi uçak, yolcu ve yük trafiği tahminleri 

Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2: Türkiye Geneli Uçak, Yolcu ve Yük Trafiği Tahminleri            

(2021-2023) 

 

Kaynak: DHMİ, (2021). 

Tablo 2’de yer alan 2021-2023 dönemine ilişkin tahminler 

incelendiğinde, COVID-19’un Türk sivil havacılık sektöründe yarattığı 

olumsuz etkinin ancak 2023 yılı ve sonrasında giderilebileceği ve sektörün 

2019 yılı yolcu sayısı seviyesine kademeli olarak 2023 yılına kadar 

ulaşabileceği öngörülmektedir.  

6. Sonuç ve Değerlendirme 

WHO tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmesinden bu 

yana, tüm dünya COVID-19 ile zorlu bir mücadeleye girişmiştir. 5 Mayıs 

2021 itibariyle, dünya genelinde bildirilen vaka sayısı 153.954.491, ölen 

hasta sayısı ise 3.221.052 kişiye ulaşmıştır (WHO, 2021). 14 aylık süreçte, 

aşı çalışmalarında bazı olumlu gelişmeler yaşanmış ve aşılama çalışmaları 

başlamış olmasına rağmen, virüsteki varyantlar nedeniyle vaka sayıları 

artmaya devam etmektedir. Öyle ki, Türkiye’de 29 Nisan 2021’de 

pandeminin başlangıcından beri ilk kez tam kapanma kararı alınmıştır. 

Tüm bu gelişmeler, salgının hız kesmeden yayılmaya devam ettiğini ortaya 

koymaktadır.  

Hastalığın hızlı ve kolay bulaşıyor olması ve ölümcül etkileri, 

hükümetlerin kısıtlayıcı/yasaklayıcı önlemler almasını zorunlu kılmıştır. 

COVID-19, tüm dünyada pek çok sektörü durma noktasına getirmiş, ancak 

hastalığın yayılımını artıracağı gerekçesiyle en çok sivil havacılık 

sektörünü etkilemiştir. Küresel sivil havacılık sektörü, 2020 yılını toplam 

YILLAR 2019 2021

2019'a 

Göre 

Değişim

2022

2019'a 

Göre 

Değişim

2023

2019'a 

Göre 

Değişim

Yolcu Trafiği             

(Direk Transit Dahil)
208.911.338 123.026.132 -41,1% 178.761.572 -14,4% 203.679.026 -2,5%

Yolcu Trafiği 208.373.696 122.645.456 -41,1% 178.287.562 -14,4% 203.095.824 -2,5%

    - İç Hat 99.946.572 64.876.212 -35,1% 91.805.844 -8,1% 100.785.844 0,8%

    - Dış Hat 108.427.124 57.769.244 -46,7% 86.481.718 -20,2% 102.309.980 -5,6%

Direkt Transit Yolcu 537.642 380.676 -29,2% 474.010 -11,8% 583.202 8,5%

Tüm Uçak      

(Overflight Dahil)
2.034.430 1.359.194 -33,2% 1.716.947 -15,6% 1.982.480 -2,6%

Uçak Trafiği 1.556.417 1.109.406 -28,7% 1.378.492 -11,4% 1.561.043 0,3%

    - İç Hat 839.894 646.403 -23,0% 791.175 -5,8% 874.099 4,1%

    - Dış Hat 716.523 463.003 -35,4% 587.317 -18,0% 686.944 -4,1%

Overflight Uçak Trafiği 478.013 249.788 -47,7% 338.455 -29,2% 421.437 -11,8%

Yük Trafiği (Ton)                                                

(Kargo+Posta+Bagaj) 
4.090.168 3.454.700 -15,5% 3.972.102 -2,9% 4.134.992 1,1%

    - İç Hat 833.768 713.238 -14,5% 814.382 -2,3% 841.690 1,0%

    - Dış Hat 3.256.399 2.741.462 -15,8% 3.157.720 -3,0% 3.293.302 1,1%

Kargo Trafiği                            1.522.404 1.282.556 -15,8% 1.476.733 -3,0% 1.539.536 1,1%

    - İç Hat 65.667 56.174 -14,5% 64.140 -2,3% 66.291 1,0%

    - Dış Hat 1.456.737 1.226.382 -15,8% 1.412.593 -3,0% 1.473.245 1,1%
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yolcu sayısında %60 düşüş ve 371 milyar dolar gelir kaybı ile kapatmıştır 

(ICAO, 2021).  

Son 20 yılda havacılık sektörü pek çok kez salgın hastalıkla 

mücadele etmiş ve tüm bu krizlerin üstesinden kısa bir sürede gelebilmiştir. 

IATA’nın raporları, havacılık sektörünün COVID-19 öncesi yaşanan 

salgınlar nedeniyle operasyonel faaliyetlerinde meydana gelen düşüşü 

ortalama altı aylık bir sürede toparlayabildiğini göstermektedir (IATA, 

2020).  Ancak, COVID-19 pandemi süreci böyle gelişmemiştir. Havacılık 

tarihinin gelmiş geçmiş en büyük krizi olarak nitelendirilen COVID-19’un 

neden olduğu operasyonel kayıplar,  ACI tarafından yapılan tahminlere 

göre 4-5 yılda telafi edilebilecektir.   

ACI tarafından Nisan 2021’de revize edilerek yayımlanan rapora 

göre, Avrupa’daki havalimanları için 2021 yılına ilişkin beklentiler, 

sektörün yılı toplam yolcu sayısında %64 düşüş ve 29,1 milyar Euro gelir 

kaybı ile kapatacağı yönündedir (ACI, 2021). Türkiye’de ise DHMİ, 

ACI’nın tahminlerine dayanarak Türk sivil havacılık sektörünün 2021 

yılını toplam yolcu sayısında -%41 düşüşle kapatacağını öngörmektedir. 

DHMİ’nin tahminleri ACI’nın yayımladığı ilk rapora, yani Ekim 2020 

tahminlerine dayanmaktadır. ACI’nın Nisan 2021 tarihinde revize ettiği 

tahminler(-%64) Ekim 2020 tarihli tahminlerden (-%48) çok daha 

olumsuzdur. Ancak DHMİ, 2021-2023 yılları için yaptığı uçak, yolcu ve 

yük tahminlerini güncellememiştir (DHMİ, 2021). Bu nedenle, Avrupa 

havalimanlarındaki beklentilerle paralel olarak Türkiye genelindeki 

toparlanmanın da 2024-2025 yıllarından önce olamayacağı öngörülebilir.  
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1. Giriş 

İnovasyon-yenilik-yenileşim kelimesinin kısa bir tanımı, sosyal, 
teknolojik ve ekonomik iyileşmeye değer katan faaliyetler olarak 

yapılabilir. İnovasyon makro düzeyde ülkelerin, mikro düzeyde 

firmaların ekonomik büyümelerini, gelişmişliklerini, verimliliklerini ve 

rekabet kapasitelerini artırmalarında önemli bir faktör olarak kabul 
edilmektedir. İnovasyon terimi, 21. yüzyılda iş dünyasında en sık 

kullanılan sözcüklerden biri olarak etiketlenebilir (Malecha, 2019: 1).  

İnovasyon kelimesi, içerisinde Ar-Ge (araştırma ve geliştirme), 
teknoloji, patent, girişimcilik, eğitim vb. gibi pek çok olguyu ve unsuru 

barındırmaktadır. Bu sebepledir ki inovasyonu makroekonomik 

perspektiften tanımlamak zahmetlidir çünkü onu belirli bir alan içinde 
sınırlamak zordur. Mevcut literatür (Edquist vd., 2018; Kuhlman vd., 

2017; Malecha, 2019; Pełka, 2018) "inovasyon" veya "inovasyon 

performansı" terimlerinin benzersiz bir tanımının var olmadığını, 

ölçülmesinin güçlüğünü ve "inovasyon" teriminin kötü tanımlandığını 
vurgulamaktadır (Malecha, 2019: 1). Bununla birlikte, makro düzeyde 

inovasyonun ölçülmesi söz konusu olduğunda daha büyük bir zorluk 

ortaya çıkmaktadır. Geçmiş literatür (Acemoglu vd., 2011; Graham vd., 

                                                             
* Bu makaledeki Model II’nin ön çalışması, Nisan 2021 tarihinde düzenlenen Uluslararası 

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda, “Küresel İnovasyon Endeksinin 

Belirleyicileri Olarak Avrupa İnovasyon Karnesi Bileşenlerinin Panel Veri Analizi İle 
İncelenmesi” başlıklı bildiride yazar tarafından sunulmuştur. 
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2009; Moser, 2013; Özcan ve Özer 2017; Schneider, 2005; Savrul ve 

Incekara, 2015; Wu vd., 2017) inovasyonu  tanımlamak için patent 
sayılarını ve Ar-Ge harcamalarını inovasyon için vekil olarak 

kullanmıştır. Ancak böyle bir daraltmayı kullanmanın kendi sınırlamaları 

vardır (Idrees ve Sarwar, 2020: 97). Edquist ve McKelvey’e göre, (1998) 
İsveç’in Ar-Ge'ye yoğun bir şekilde harcama yapmasına rağmen daha az 

Ar-Ge yoğun çıktı ürettiği gözlemlenmiştir ki İsveç inovasyon endeksleri 

sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Donatiello ve Ramella (2017) 

çalışmasında, Güney Avrupa’nın ulusal inovasyon sistemindeki 
zayıflıklara rağmen inovasyon konusunda iyi performans gösterdiği 

belirtilmiştir. Bu tür paradokslar, ulusal inovasyon modelinin yeniden 

düşünülmesine zorlamaktadır (Idrees ve Sarwar, 2020: 97).  

Avrupa Komisyonu, uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler ajansları, 

Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve bireysel 

akademisyenler, makroekonomik düzeyde endeksler geliştirmişlerdir. 

Tüm bu göstergeler, inovasyonun çok boyutlu doğasını yakalamak için 
çeşitli istatistiksel kaynaklara dayanmaktadır.  Ülkelerin kalkınmasında 

ulusal inovasyon sistemlerinin önemi konusunda artan farkındalık, 

ülkelerin yenilikçi kapasitesini ölçmek ve karşılaştırmak için tasarlanmış 
bu araçların artan kullanılabilirliğine yol açmıştır. Bu tür araçlar, politika 

yapıcılara, kendi bölgelerinde inovasyonu teşvik edebilecekleri ve 

böylece ulusal rekabet gücünü artırabilecekleri bir dizi ilgili bilgi 

sağlamaktadır (Duarte ve Carvalho, 2020). 

Ülkelerin inovasyona yönelik potansiyelini belirlemek için ülkeleri 

sıralayan bazı inovasyon odaklı endeksler arasında Küresel İnovasyon 

Endeksi (Golabal Innovation Index-GII), Küresel Rekabet Endeksi 
(Global Competitivenes Index- GCI), Avrupa İnovasyon Puan Tablosu-

Karnesi  (European Innovation Scoreboard- EIS), Bloomberg inovasyon 

endeksi, Dünya Bankası tarafından sunulan Bilgi Ekonomisi Endeksi ve 
İnovasyon Kapasitesi Endeksi (Inovation Capacity Index-ICI) yer 

almaktadır. En çok kullanılan ve en saygın inovasyon endekslerinden, GII 

ve EIS öne çıkmaktadır bu sebeple bu araştırma konusunda bu endeksler 

kullanılmaktadır.  

Avrupa İnovasyon Skor Tablosu veya Karnesi (EIS), Avrupa 

Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer Avrupa 

ülkelerinin inovasyon performansını ölçen bir araçtır. EIS, ortak 
araştırma merkezinden uzmanlar ve davetli uzmanlar tarafından 

hazırlanan, Avrupa Komisyonu’nun yıllık bir raporudur. Son rapor olan 

2020 raporu 37 Avrupa ülkesi için hazırlanmıştır. EIS, AB ülkeleri ve 
diğer Avrupa ülkelerindeki yenilik performansının karşılaştırmalı bir 

analizini sunmaktadır. Avrupa inovasyon raporlarında belirtildiği gibi, 

EIS’in asıl amacı, AB’deki inovasyonları artırmak için geniş politika 

hatları oluşturmaktır (Malecha, 2019). EIS 2020 raporu, çalışmanın 
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literatür kısmında detaylandırılacağı gibi 27 adet inovasyon göstergesinin 

10 adet başlık altında gruplandırılması ile 10 ana bileşenden 
oluşmaktadır.  EIS ayrıca, Özet Yenilik Endeksi (Summary Inovation 

Index-SII) adı verilen bileşik bir gösterge kullanmaktadır. SII puanı, 10 

adet bileşen göstergenin tümünün ölçeklendirilmiş verilerinin 
ağırlıklandırılmamış ortalaması olarak elde edilmektedir. SII puanı, 

ülkelerin yenilik performansının tek bir sayı kullanılarak 

karşılaştırılmasına olanak tanımaktadır.   

Küresel İnovasyon Endeksi (GII), mevcut yenilik endeksleri 
içerisinde en kapsamlı olanıdır.  2007 yılında Avrupa İşletme Yönetimi 

Enstitüsü (INSEAD) tarafından başlatılmış olup bugünkü haliyle GII, 

Cornell Üniversitesi, INSEAD ve Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış bir 
kuruluşu olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından ortak 

olarak yayınlanmaktadır. GII’nin amacı ülkelerin inovasyon politikalarını 

değerlendirmelerini sağlamak için ülkelerin inovasyon performanslarının 

sıralamasını yapmaktadır. Ekonomiler, GII sonuçlarını analiz ederek 
uygun yenilik ve fikri varlık politikalarını tasarlamak için GII'yi 

kullanırlar. GII, 80 gösterge kullanarak inovasyon girdileri ve çıktıları 

ayrımı yaparak 7 adet bileşen olarak gruplandırılmıştır ve genel bir 
performans skor değeriyle 131 ülkeyi sıralamaktadır. GII, birçok 

inovasyon boyutunu içerdiğinden ülkelerin uluslararası 

karşılaştırılabilirliğini üstlenmede diğer endekslerden daha makul 

görünmektedir (Idrees ve Sarwar, 2020).  

Türkiye 2015 yılından bu tarafa GII sıralamasında 131 ülke 

arasından 58. sıradan 43’lere yükselmiştir ve son yıllarda ±1 olarak 50. 

sırada yer almaktadır. EIS sıralamasında ise son yıllarda 2018-2019 için 
37 ülke arasından 28. ve 29. sırada yer almıştır. Ulusların inovasyon 

yeteneklerinin bileşik göstergeleri olan bu endeksler son yıllarda yenilik 

yarışının bir tür olimpiyat madalya tablosu haline gelmiştir (Malecha, 
2019). Bu tablolar, ülkelerin karşılaştırmalı güçlü ve zayıf yönlerini 

belirleyerek bir ülkenin mevcut durumunu tanımladığından dolayı, hangi 

inovasyon kriterlerine veya bileşenine önem verilirse inovasyon 
endekslerinde üst sıralarda başarı yakalanabilir sorusunu doğurmuştur. 

Bu sebeple bu çalışmada, 10 adet EIS bileşenlerinin hangilerinin SII ve 

GII üzerinde daha yüksek açıklayıcılığı olduğu araştırılmaktadır. SII ve 

GII üzerinde büyük etkisi olan değişkenler varsa aynı zaman da iki 

endeks skoru birden yükseltilebilir. 

Araştırma sonuçlarından elde edilecek bilgilerle, yönetimler 

önemli faktörlere göre inovasyon stratejileri geliştirilebilir. İnovasyonu 
önemli ölçüde temsil eden değişkenlerin belirlenmesi, hem ekonomik 

gelişme için hem politikaların oluşturulmasında büyük önem arz 

etmektedir. Yanlış politikaların seçimi yanıltıcı sonuçlara neden 

olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, son yıllardaki verilerle EIS 
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göstergelerinin SII ve GII temsil yeteneğini ayrı modeller olarak ele 

alarak panel veri analizi ile araştırmaktır.  

Çalışmanın literatür kısmında EIS ve GII hakkındaki alan yazın 

taraması yapılmaktadır ve EIS bileşenlerinin ayrıntılı gösterimi sunulur. 

Analiz kısmında, veri ve yöntem sunularak, panel veri analizinin 
varsayımların sınanması yapılır. Bulgular kısmında model çıktıları 

sunularak önemli EIS faktörleri belirlenir. Daha sonra çalışmanın genel 

sonuçları ve tartışması ile makale son bulmaktadır.  

2. Literatür 

Literatürdeki inovasyon endeksleri ile ilgili yapılan çalışmalar özellikle 

iki ana kategoriye ayrılmaktadır. İlk kategoride, popüler inovasyon 

endeksleri bileşenlerinin kullanılarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 
gibi farklı sıralama yöntemleriyle ülkeleri sıralamak veya tamamen farklı 

inovasyon göstergeleri kullanarak ülkelerin ve firmaların inovasyon 

performanslarını ölçen çalışmalar bulunmaktadır. İkinci kategoride; 

ülkelerin gelişmişlik (GSYIH), ihracat, turizm vb. gibi göstergeleri ile 
popüler inovasyon endeksleri arasındaki ilişki inceleyen çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı kapsamında özellikle EIS 

bileşenlerinin inovasyon temsilinde kullanılmasını ve ölçülmesini 

araştıran çalışmalara öncelik verilmektedir.  

Schibany ve Streicher (2008) çalışması, EIS’yi eleştirel bir şekilde 

tartışmaktadır. Schibany ve Streicher’e göre, EIS inovasyon göstergeleri 
sadece Ar-Ge ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda eğitim ve girişimcilik gibi 

diğer birçok yönü içermesi sebebiyle EIS, AB ülkelerinin inovasyon 

performansına bütüncül bir genel bakış sunmaktadır. Öte yandan, 

Schibany ve Streicher, EIS göstergelerinin seçiminin "eklektik, hatta 
biraz keyfi" göründüğünü öne sürmektedir, ülke karşılaştırmasında 

dikkatli olunması gerektiğini belirtmiştir (Malecha, 2019). Schibany ve 

Streicher, EIS inovasyon gösterge seçiminin basit bir istatistiksel 
korelasyon analizinden ziyade kavramsal bir analize dayandırılması 

gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, EIS göstergelerinin çok heterojen 

zamansal davranışına atıfta bulunurlar; “bazı göstergeler, örneğin insan 
sermayesi göstergeleri, doğası gereği yalnızca uzun bir süre boyunca 

yapısaldır, oysa diğerleri örneğin risk sermayesi göstergesi, çoğu ülkede 

yüksek kısa vadeli dalgalanmalara sahiptir”. Dolayısıyla bir zamanda 

yapılan inovasyon, etkisini daha ileri bir zamanda gösterebilir. İlaveten, 
Schibany ve Streicher, bazı göstergelerin yüksek oranda korelasyonlu 

olduğunu ve EIS göstergeleri arasındaki çoklu bağlantı sorununun SII 

üzerinden yapılan kıyaslamanın sonucunu önyargılı hale getirebileceğine 

işaret etmektedir.  

Zhylinska vd. (2017) çalışmasında, ülkelerin inovasyon düzeyini 

değerlendirmek için yeni metodolojik yaklaşım önerilmiştir. Yazarlar, 
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GII, EIS ve GCI olmak üzere üç endeksi seçerek, ülkelerin inovasyon 

potansiyelini, çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ile 

hesaplamıştır.  

Edquist vd. (2018) çalışmasında, SII’nin inovasyon performansının 

anlamlı bir ölçüsü olup olmadığı eleştirel olarak tartışılmaktadır. Edquist 
vd., EIS raporlarında girdi ve çıktı göstergelerinin ayrımının 

yapılmadığını bu göstergelerin karıştırıldığını ve bileşik gösterge için her 

ikisinin ortalamasının hesapladığını iddia etmektedir (Malecha, 2019: 8). 

Bu sebeple Edquist vd., EIS’nin Avrupa’daki inovasyon performansının 
anlamlı bir ölçütünü temsil edecek iyi bir metodolojiye sahip olmadığını 

düşünmektedir. Edquist vd., yenilik performansını kıyaslamak için girdi 

ve çıktı göstergelerinin farklılaşmasına dayanan parametrik olmayan Veri 
Zarflama Analizi (VZA) tekniğini  kullanarak alternatif bir yaklaşım 

önermiştir. EIS sıralamasında İsveç en yenilikçi ülkeler arasında yer 

almasına rağmen VZA yöntemiyle yapılan hesaplamalar sonucunda en 

düşük performans gösteren ülkeler arasında yer almıştır. Edquist vd., 
VZA yaklaşımının inovasyon performansıyla ilgili daha iyi sonuçlar 

verdiği sonucuna varmış, bu sonuçların yorumlanmasının SII’yi 

yorumlamaktan daha zor olduğunu kabul etmişlerdir.  

Malecha, (2019) EIS bileşenleri kullanarak hiyerarşik kümeleme 

analizi ile ülkeleri performanslarına göre gruplara ayırmaktadır ve 

ardından ülkelerin inovasyon performanslarını hesaplamaktadır. Yazarın 
elde ettiği bulgular SII sıralaması ile benzer olmaktadır.  Çalışmada daha 

sonra panel regresyon analizi ile EIS bileşenlerinin işgücü verimliliği 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Mevcut literatürün aksine, verimlilik ile 

EIS bileşenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Duarte ve Carvalho, (2020) GII’nin diğer endekslere nazaran daha 

kapsamlı olduğunu ve inovasyon girdi ve çıktılarını açıkça ayırt ettiği için 
öne çıktığını belirtmiştir. Çalışmalarında, GII girdi-çıktı çerçevesinden 

yola çıkarak hangi inovasyon girdilerinin yenilikçi çıktılarla daha güçlü 

bir şekilde ilişkili olduğu araştırılmıştır. 2013-2018 döneminde 92 ülke 
için GII veri setine dayanan panel veri analizi uygulanmıştır.  İnovasyon 

girdi bileşenlerinin inovasyon çıktı bileşenlerinin genel puanı üzerindeki 

etkisi değerlendirilmiştir.  Daha sonra, girdi bileşenlerinin Bilgi ve 

Teknoloji Çıktıları ve Yaratıcı Çıktılar üzerindeki açıklayıcılığı ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir. Kullandıkları açıklayıcı değişkenler, yani inovasyon 

girdi endeksleri; inovasyon girdi alt endeksi, Kurumlar, İnsan Sermayesi 

ve Araştırma, Altyapı, Pazar Gelişmişliği ve İş Gelişmişliği puanlarıdır. 
Sonuç olarak, İş gelişmişliğinin Avrupa bölgesi ülkelerindeki inovasyon 

çıktıları üzerinde güçlü ve olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. 



 

152 

 İnovasyon Endekslerinin Belirleyicileri 

Kastrinos ve Weber (2020) çalışmasında, AB’nin sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ulaşmadaki başarısının Ar-Ge ve inovasyon 
politikasının etkinliğine bağlı olduğu belirtilmiştir. Idrees ve Sarwar, 

(2020) inovasyon sürecini kolaylaştırmak için güçlü bir kurumsal ortamın 

gerekliliğini belirterek,  girişimci davranışı, mülkiyet hakları ve devlet 
etkinliğinin ülkenin inovasyonu üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Araştırmada inovasyon kapasitesinin ölçüsü olarak GII kullanılmıştır. 

2010-2016 yıllarını kapsayan 55 ülkeden oluşan panel veriler analiz 

edilmiştir.  Analizde, GMM (Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi) 
tahmin tekniği kullanılmıştır. Çalışma, başarısızlık korkusu oranının bir 

ülkedeki inovasyonu azalttığı ve mülkiyet haklarının kurumsal güvenin 

geliştirilmesinde girişimciliği artırarak yenilikçi bir girişimde bulunmada 
önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir. Ayrıca devletin etkinliği 

inovasyonla olumsuz bir şekilde ilişkili bulunmuştur. Sofrankova vd. 

(2021) çalışmasında, 2011-2018 yılları verileri ile panel regresyon analizi 

kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sürdürülebilir ekonomik 
büyümesini etkileyen faktörlerden en önemlilerinin GII ve teknoloji, iş 

koşulları, yolsuzluk ortamı ve insan kaynakları potansiyeli olduğu 

belirtilmiştir. 

Ulusal literatürden Ersöz, (2009) Türkiye’nin kapsandığı 2007 yılı 

EIS verilerinden 12 adet inovasyon göstergesi seçerek çok değişkenli 

istatistiksel analizlerle Türkiye’nin uluslararası platformdaki gözlemini 
sunmuştur. Çalışmada, EIS bileşenlerinden patent sayısı, Ar-Ge ve geniş 

bant yaygınlık oranı göstergelerinin ülkelerin ayrımında benzer etkilere 

sahip olduğu belirtilmiştir. Ayırt edici göstergeler olarak bilim insanı ve 

mühendis sayısı, üniversite mezunu sayısı gibi göstergeler sıralanmıştır. 
Ulusal bazı yazarlar (örneğin, Özbek ve Atik, 2013) inovasyon 

göstergelerini kendileri seçerek, ülkeler için çeşitli yöntemlerle inovasyon 

performans sıralaması yapmışlardır. 

Ersöz vd., (2016) 2015 EIS raporlarından 9 adet inovasyon 

göstergesi kullanarak Hiyerarşik kümeleme analizi uygulamış ve ülkeler 

6 grupta kümelenmiştir. Ayrıca çalışmada en önemli inovasyon 
göstergelerinin belirlenmesinde karar ağaçlarından yararlanılmıştır ve 

AR-GE harcamaları ve doktora mezun oranının ayırt edici göstergeler 

oldukları tespit edilmiştir.  

Süt ve Çetin, (2018) EIS ile GCI’yi karşılaştırmaktadır. 
Çalışmalarında, GCI’nin daha algıya dayalı olarak hesaplandığı fakat 

daha geniş bir kitleye uygulandığı, EIS’in ise daha metodolojik olarak 

reel verilerle hesaplandığı ama daha dar (daha az ülke) bir alanla 
sınırlandırıldığı belirtilmiştir. Çalışmada, her iki endeksin de çok geçmiş 

yıllara dayanmaması sebebiyle panel zaman serisi analizi için yeterli 

olmadıkları ve sektörel bazda verileri sunmamalarının da diğer 
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dezavantajları olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca endekslerin birbirlerini 

destekler nitelikte sonuçlara sahip oldukları belirtmiştir. 

Altıntaş, (2020) yapısal eşitlik modellemesi ile GII’nin 7 bileşeni 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada 

kurumlar ve beşeri sermaye araştırma bileşenlerinin ekonomik büyüme 
için önemli GII bileşenleri olduğu belirlenmiştir. Zuhal, (2020) 

çalışmasında patent, tasarım, ticari marka başvuru ve yüksek teknolojili 

ürün ihracatı sayılarını gösterge olarak seçerek  “ulusal inovasyon 

kapasitesi endeksi” olarak adlandırılan bir inovasyon endeksi 
oluşturmuştur. Bu endeksi belirleyen bağımsız değişkenler olarak altyapı, 

kurumsal ve dışsal faktör göstergelerini kullanarak analizler yapılmıştır. 

2.1. EIS Bileşenleri 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan EIS küresel dünyadaki 

inovasyon eğilimlerini tanımlamak için AB üye devletleri ile Avrupa 

bölgesi ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi seçilmiş 

gelişmiş ülkeler arasında bir karşılaştırma sunmaktadır (Malecha, 2019).  
EIS 2020 raporunda 37 ülkenin inovasyon performanslarını 2012 yılı baz 

alınarak karşılaştırılmaktadır. 27 adet inovasyon göstergesi 10 adet 

bileşen olarak gruplandırılmıştır. EIS ayrıca SII özet endeksini 
sunmaktadır.  27 adet gösterge ve 10 adet bileşen grubu Tablo 1’de yer 

almaktadır.   

Tablo 1. EIS bileşen göstergeleri 

ÇERÇEVE KOŞULLAR İNOVASYON FAALİYETLERİ 
A1. İnsan Kaynakları A6. Yenilikçiler 

1.1 Yeni doktora mezunları sayısı 6.1 Ürün veya süreç yenilikleri olan KOBİ'ler 

1.2 Yükseköğrenimi tamamlayan nüfus 6.2 Pazarlama veya organizasyonel yeniliklere 
1.3 Hayat boyu öğrenme       sahip KOBİ'ler 
 6.3 Kurum içinde inovasyon yapan KOBİ'ler 

A2. Cazip Araştırma Sistemleri A7. Bağlantılar 

2.1 Uluslararası bilimsel yayınlar 7.1 Diğer KOBİ’lerle işbirliği yapan yenilikçi KOBİler 

2.2 Alıntı yapılan ilk %10 arasındaki 7.2 Kamu-özel ortak yayınları 

      bilimsel yayınlar 7.3 Kamu Ar-Ge harcamalarının kamu-özel  

2.3 Yabancı doktora öğrencileri       ortak finansmanı 

A3. İnovasyon Dostu Çevre A8. Fikri Varlıklar 

3.1 Geniş bant yaygınlık oranı 8.1 PCT patent başvuruları 

3.2 Fırsat odaklı girişimcilik 8.2 Ticari marka uygulamaları 

 8.3 Tasarım uygulamaları 

YATIRIMLAR ETKİLER 

A4. Finansman ve Destekler A9. İstihdam Etkileri 

4.1 Kamu sektöründeki Ar-Ge  9.1 Bilgi yoğun faaliyetlerde istihdam 

      harcamaları 9.2 Yenilikçi sektörlerde hızlı büyüyen şirketlerde  

4.2 Risk sermayesi yatırımları        istihdam 

A5. Firma Yatırımları A10. Satış Etkileri 
5.1 Özel Sektör Ar-Ge harcamaları 10.1 Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 

5.2 Ar-Ge dışı yenilik harcamaları 10.2 Bilgi yoğun hizmet ihracatı 

5.3 Bilgi ve İletişim Teknolojileri        

        (ICT)  sağlayan işletmeler 

10.3 Pazara ve Firmaya Yeni İnovasyonların satışı 

 

Kaynak: European Innovation Scoreboard Report 2020 
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EIS raporundaki ülkelerin inovasyon performanslarının 

değerlendirmesinde kullanılan göstergeler incelendiğinde, eğitim, 
bilimsel yayınlar, girişimcilik, patent, markalaşma, Ar-Ge, işbirlikleri, 

KOBİ’lerin inovasyon uygulamaları ve inovasyon sektöründeki istihdam 

ve satışlar olmak üzere EIS’in oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğu 

görülmektedir.  

3. Analiz 

Çalışmanın bu bölümünde SII ve GII’yi açıklayan EIS bileşenlerinin 

belirlenmesine yönelik kullanılan veriler, uygulanan yöntemler ve bu 

yöntemlerin varsayımlarının test edilmesine yer verilmektedir.  

3.1. Veri ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışmada, ülkelerin kıyaslanmasında kullanılan GII ve SII’yi 
açıklayan faktörleri belirlemek için modelde yer alacak veri setlerinden 

GII, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) web adresinde yayınlanan 

raporlardan, EIS, Avrupa Komisyonu web adresinde yayınlanan 

raporlardan derlenmiştir.  2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem 
için EIS raporu sunulan 36 ülke analiz kapsamında incelenmiştir. Diğer 

endeksleri hesaplanmadığı için sadece Kuzey Makedonya analize dahil 

edilmemiştir. Araştırma kapsamında incelenen ülkeler, Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 2. Analize dâhil olan ülkeler 

Almanya Fransa İzlanda Polonya 
Avusturya Hırvatistan Karadağ Portekiz 
Belçika Hollanda Kıbrıs Rum Kesimi Romanya 
Birleşik Krallık İrlanda Letonya Sırbistan 

Bulgaristan İspanya Litvanya Slovakya 
Çekya İsrail Lüksemburg Slovenya 
Danimarka İsveç Macaristan Türkiye 
Estonya İsviçre Malta Ukrayna 
Finlandiya İtalya Norveç Yunanistan 

Çalışmadaki bağımsız değişkenler olarak EIS bileşenleri ve 

bağımlı değişkenler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. EIS bileşenleri ve bağımlı değişkenler 

EIS Bileşenler Kod Bileşenler Kodu Bağımlı Değişkenler Kodu 
İnsan Kaynakları A1 Yenilikçiler A6 Avrupa İnovasyon  Özet  SII 

Cazip Araştırma Sistemleri A2 Bağlantılar A7 Endeksi (SII)   

Yenilik Dostu Çevre A3 Fikri Mülkiyet A8 Küresel İnovasyon Endeksi GII 

Finans ve Destek A4 İstihdam Etkileri A9   

Firma Yatırımları A5 Satış Etkileri A10   

Bağımsız değişkenler ve bağımlı değişken SII ait veriler Avrupa 

Komisyonu 2020 raporundan alınmıştır. Yine çalışmada ön analizlerde 

kullanılmak üzere GCI 4.0 endeks verileri Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF) resmi web adresinden temin edilmiştir. 36 ülkenin 5 yıllık 
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havuzlanmış veri seti üzerinden hesaplanan bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerin tanımlayıcı istatistiki değerleri Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4. Değişken serilerinin tanımlayıcı özellikleri 

180 adet havuzlanmış veri seti için tanımlayıcı istatistik sonuçları 

değerlendirildiğinde, EIS bileşenleri açısından, en yüksek standart 
sapmaya sahip bağımsız değişkenler yenilik dostu çevre ve cazip 

araştırma sistemleri göstergelerinde olmaktadır. Yenilik dostu çevre 

göstergesinin alt bileşenleri geniş bant yayılım oranı ve fırsat odaklı 
girişimciliktir. Cazip araştırma sistemleri göstergesinin alt bileşenleri ise; 

uluslararası bilimsel ortak yayınların, en çok alıntı yapılan ilk %10 

arasındaki bilimsel yayınların ve yabancı doktora öğrencilerinin 
sayılarıdır. Ülkeler en çok bu iki gösterge açısından farklılaşmaktadır. 

Standart sapması en düşük değişken ise Satış etkileri göstergesidir. Satış 

etkileri göstergesinin alt bileşenleri, orta ve yüksek teknolojili ürün 

ihracatı, bilgi yoğun hizmet ihracatı ve pazara-firmaya yeni olan 
inovasyonların satışı olmaktadır. Bağımlı değişkenler açısından ise en az 

değişkenlik Küresel İnovasyon Endeksi’nde (GII) olmuştur. Endekslerin 

hesaplanma biçimleri bakımından GII, ülkeler için çok fazla 
farklılaşmamaktadır, puanlar birbirine oldukça yakındır. Tüm 

değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin [-1.5, +1.5] aralığında 

olması sosyal bilimler alanındaki çalışmalar için normal dağılım şartını 
karşılamaktadır. Buna göre bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normal 

dağılım gösterdikleri söylenebilir. 

Ön analizlerde SII, GCI ve GII arasındaki korelasyon incelenmiştir 

ve SII ile GII arasında Spearman korelasyon katsayısı 0.93 ile yüksek 
ilişki bulunmuştur. SII ile GCI arasında düşük 0.50 bir ilişki 

bulunmuştur, yine GII ile GCI arasında 0.40 ile düşük bir ilişki 

bulunmuştur. Bu sebeple çalışmada EIS bileşenleri ile SII ve EIS 
bileşenleri ile GII arasında ilişki olması beklenerek modeller kurulmuştur, 

GCI değişkeni kullanılmamıştır. 

 Minimum Maksimum Ortalama Stsp. Çarpıklık Basıklık Gözlem 
GII 33.80 68.40 49.16 8.50 0.22 -0.91 180 

GCI 39.00 82.80 57.25 13.21 0.48 -1.07 180 

SII 30.29 177.29 94.16 35.18 0.07 -0.97 180 

A1 12.37 229.36 106.39 51.75 0.32 -0.85 180 

A2 11.74 235.58 101.25 62.75 0.39 -1.04 180 

A3 24.96 341.10 150.71 79.91 0.82  0.08 180 

A4 7.58 187.23 84.31 43.71 0.02 -1.10 180 

A5 7.79 230.22 108.79 45.92 0.63 0.62 180 

A6 0.00 165.98 86.58 42.79 -0.38 -0.85 180 

A7 17.59 193.55 101.27 51.26 0.22 -1.38 180 

A8 7.12 160.28 80.29 40.31 0.17 -0.97 180 

A9 0.00 189.77 95.95 40.15 0.23 -0.18 180 

A10 12.32 138.07 75.18 29.01 -0.05 -0.65 180 
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3.2. Araştırma Modeli 

Çalışmada, ülkelerin inovasyon endeksleri ile inovasyon 
endekslerini önemli ölçüde açıklayan EIS bileşenleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla iki adet model oluşturulmuştur. Bağımlı 

değişkenler olan inovasyon endeksleri Avrupa İnovasyon Özet Endeksi 
(SII) ve Küresel İnovasyon Endeksi (GII) ile temsil edilmektedir. 

Bağımsız değişkenler her iki modelde aynı olup ülkelere özgü Tablo 2’de 

sunulan EIS bileşenleridir. Türkseven ve Kutlar (2019) çalışmasında 

sunulan genel panel regresyon modelinin yapısı bu çalışmaya aşağıdaki 

biçimde uyarlanmıştır; 

𝑆𝐼𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1it𝐴1𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴2𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴3𝑖𝑡……+ 𝛽9it𝐴9𝑖𝑡 + 𝛽10it𝐴1𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (1) 

𝐺𝐼𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1it𝐴1𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴2𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴3𝑖𝑡……+ 𝛽9it𝐴9𝑖𝑡 + 𝛽10it𝐴1𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (2) 

Eşitlik (1) ve (2)’de sunulan Model I ve Model II’nin panel 

regresyon denklemlerindeki i indisi ülkeleri ve aynı zamanda yatay 

kesitleri temsil etmektedir, t indisi yıl olarak zaman boyutunu temsil 

etmektedir. Β0 sabit terimi, A açıklayıcı değişkeni ve β katsayıları, 
açıklayıcı değişkenin t zamanda i birim için katsayısını göstermektedir. Ԑ 

ise panel hata terimini ifade etmektedir. Çalışmanın yatay kesit boyutu, 

36 adet ülkeye ait veri olduğundan 36’dır. Dönem sayısı ise analiz için 5 
yıllık veriler kullanıldığından 5’tir. Zaman serisi analizlerinin 15-20 yılın 

üzerinde verilerde uygulanabilmesi sebebiyle bu çalışmada zaman etkisi 

gözetilmeden sadece yatay kesit etkisinin ölçülmesi ile modeller 

çözümlenmektedir. 

3.3. Yöntem 

Çoklu regresyon analizde bir bağımlı ve birden çok bağımsız 

değişken vardır, eğer bağımlı ve bağımsız değişkenler karakteristik 
gruplar içeriyorsa, ülke, şehir, departman gibi ve bu grupların aynı 

zamandaki verileri kullanıyorsa panel regresyon analizi kullanılmaktadır. 

Bu gruplar yatay kesitler olarak ifade edilmektedir. Çoklu regresyon 
analizindeki gibi panel veri analizinde de benzer varsayımlar geçerlidir. 

Panel veri analizinde çoklu regresyon varsayımlarına ek olarak yatay 

kesitler arasındaki hataların incelenmesi gerekmektedir.  Panel veri model 
çözümlemelerine başlamadan önce; değişkenlerin normal dağılım 

göstermesi, bağımsız değişkenler arasında ilişki olmaması gerekmektedir. 

Model çözümlemelerinden sonra; yatay kesit hatalarının bağımsızlığı, 

hataların sabit varyansa sahip olması yani değişen varyans olmaması, 
hata terimlerinin dağılımın normal olması, hata terimlerinin ardışık 

değerleri arasında ilişki diğer ifadeyle otokorelasyon sorunu olmaması 

olarak sıralanabilir. Panel verileriyle doğrusal regresyonlar 
gerçekleştirirken, en yaygın olarak Havuzlanmış en küçük kareler (EKK), 

Sabit etkiler tahmin edici ve Rastgele etkiler tahminci olmak üzere birkaç 
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tahminci kullanılabilir (Baltagi, 2015; Wooldridge, 2016). Belirli bir 

tahminciyi seçmek için Lagrange çarpanları testi, gereksiz Sabit etki testi 
ve Hausman istatistiksel testleri kullanılabilir. Seçilen tahminci üzerinden 

panel varsayımların sağlanıp sağlanmamasına göre tekniklerin uzantıları 

kullanılmaktadır. Analizde kullanılan değişkenlerin normal dağılım 
koşulunu sağladıkları belirlendikten sonra izleyen başlıklardaki adımlar 

uygulanmaktadır. 

3.4. Çoklu Doğrusallığın İncelenmesi 

Bağımsız değişkenler arasında yüksek ilişki olması, çoklu doğrusal 
bağıntı (multicollinearity) problemi olarak isimlendirilmektedir. Çoklu 

regresyon varsayımlarına göre bağımsız değişkenler arasında yüksek 

ilişki olmamalıdır. Bağımsız değişkenler arasında yüksek ilişki, pek çok 
kaynağa göre 0.90 üzerinde bir ilişki katsayısı bulunuyorsa mevcuttur. Bu 

sorun tahmin katsayılarının kesinliğini azaltır ve modelin istatistiksel 

gücünü zayıflatır, aşırı yüksek belirlilik (R) değerlerine sebep olabilir 

nihayetinde istatistiksel olarak önemli olan bağımsız değişkenleri 
tanımlamak için olasılık (p) değerlerine güvenilmeyebilir. Bu sorunun 

araştırılması için EIS bileşenlerinin Spearman korelasyon katsayıları 

incelenmiştir ardından bağımsız değişkenlerden biri bağımlı değişken 
seçilerek Havuzlanmış EKK tahmincisi uygulanarak, bağımsız 

değişkenlerin Tolerans ve VIF değerleri incelenmiştir.  

Tablo 5. Korelasyon ve çoklu doğrusal bağıntı istatistikleri 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Tolerans VIF 

A1 1.000 
         

0.184 5.443 

A2 0.859 1.000 
        

0.132 7.568 

A3 0.698 0.638 1.000 
       

0.339 2.953 

A4 0.759 0.799 0.712 1.000 
      

0.281 3.564 

A5 0.584 0.548 0.393 0.515 1.000 
     

0.403 2.481 

A6 0.487 0.689 0.379 0.548 0.494 1.000 
    

0.402 2.488 

A7 0.814 0.774 0.529 0.729 0.712 0.598 1.000 
   

0.259 3.854 

A8 0.620 0.683 0.452 0.598 0.403 0.354 0.461 1.000 
  

0.473 2.114 

A9 0.455 0.461 0.367 0.360 0.235 0.083 0.266 0.386 1.000 
 

0.587 1.703 

A10 0.475 0.540 0.119 0.406 0.408 0.284 0.424 0.459 0.492 1.000 0.459 2.178 

Tablo 5’ten görüleceği üzere elde edilen istatistiklere göre A1 ve 
A2 değişkenleri arasında yüksek bir ilişki vardır, fakat Spearman 

korelasyon katsayısı 0.90’nın üzerinde değildir. Tolerans ve VIF 

değerleri A1 ve A2 değişkenleri ayrı ayrı bağımlı değişken yapılarak 
EKK tahminiyle elde edilmiştir. Çoklu doğrusallık sorunu olmaması için 

VIF değerlerinin hepsinin 10’dan büyük olmaması veya Tolerans 

değerlerinin 0.2’den küçük olmaması gerekmektedir. VIF değerleri 

10’dan küçük çıkmıştır. Farklı bağımsız değişkenler bağımlı yapılarak 
farklı denemelerin hepsinde A1 ve A2 değişkenlerinin tolerans değerleri 

0.2’den küçük çıkmıştır. A1 değişkeninin modelden çıkarılması daha 

uygun olacaktır çünkü A1’in A7 ile 0.80 üzerinde bir ilişkisi vardır. 
Modelde bir hata yapmamak için gerekli bir bağımsız değişkeni yok 
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etmemek için kritik olan A1 ve A2 değişkenlerinin birlikte bulunduğu ve 

sadece birinin dahil olduğu modeller ayrı ayrı gereksiz değişkenler testi 

ile test edilmektedir. 

3.5. Tahmincinin Belirlenmesi 

Tahminci seçimi için Havuzlanmış EKK, Sabit etkiler ve Rassal 
etkiler teknikleri karşılaştırılmaları yapılmaktadır. Öncelikle Sabit etkiler 

tekniği ile havuzlanmış EKK tekniği karşılaştırılmıştır. Gereksiz 

(Redundant) Sabit etki testi, Sabit etki tekniği ile havuzlanmış EKK 

tekniğini karşılaştırarak, Sabit etkili tahmincinin gerekli olup olmadığını 
sunmaktadır. H0 hipotezi sabit etkinin gereksizliği üzerinedir. Bu testin 

sonuçları Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Tablo 6. Gereksiz Sabit Etki testi 

  İstatistik  Sd. p 

Model I Yatay Kesit F 77.140380 (35,134) 0.0000 

Yatay Kesit Ki-Kare 549.283324 35 0.0000 

Model II Yatay Kesit F 20.056287 (35-134) 0.0000 

 Yatay Kesit Ki-Kare 329.595534 35 0.0000 

Model I ve Model II’nin test sonuçlarına göre olasılık (p) 

değerlerinin hepsi p<0.05 olduğundan sabit etkilerin gereksizliği hem F 
hem Ki-kare test sonuçlarına göre ret edilmektedir ve alternatif hipotez 

Sabit etki tahmincisinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Daha sonra 

Rassal etki tahminleyici tekniği kullanılarak modellerin çıktıları elde 
edilmiştir ve Hausman testi ile Sabit etki ve Rassal etki yöntemleri Tablo 

7’deki gibi karşılaştırılmıştır.  

Tablo 7. Rassal Etki Hausman testi 

  Ki-kare İstatistiği  Ki-kare sd. p. 

Model I Yatay-kesit rassal 28.814386 10 0.0081 

Model II Yatay-kesit rassal 96.085943 10 0.0000 

Hausman spesifikasyon testi sonuçlarına göre modellerin olasılık 

(p) değeri (0.0081 ve 0.000) p<0.05 olduğundan %5 seviyesinde 
istatistiki olarak anlamlı olarak hesaplanmıştır. Bu durumda Rassal etkiler 

tahminleyicinin Sabit etkilerden daha iyi olduğunu belirten sıfır hipotezi 

reddedilmektedir. Hausman test istatistiğinden elde edilen bu sonuç, 
bağımsız değişkenler ile birim etkileri arasında korelasyon olduğunu için 

sabit etkiler tahmincisinin rassal etkiler tahmincisine göre daha tutarlı 

sonuçlar sağlayacağını ifade etmektedir (Kutlar, 2017: 12). Model I ve II 
için sabit etki vardır. Kesitler arası eğim katsayıları aynı ve kesitlerin 

sabit katsayılarının değiştiği sabit etkiler tahminleyicisi her iki model için 

uygun bulunmuştur.  



 

159 

 E. Acar 

3.6. Değişen Varyansın Araştırılması 

Hata terimi için yapılan varsayımlardan birisi hata terimlerinin 
varyansı yani ortalamadan sapması her bağımsız değişken için sabittir. 

Bu varsayım sağlanmadığında değişen varyans sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Bu sorun olduğunda EKK tahmincileri etkinliğini 
kaybedecek, t ve F testleri sapmalı sonuçlar verecektir (Türkseven ve 

Kutlar, 2019). Yatay kesitlerin bulunduğu bir analizde bu sorunun yatay 

kesitler arasında gözlenmesi doğaldır. Eviews programında 

gerçekleştirilen analizlerde yatay kesitlerin homojenliği ya da diğer bir 
ifadeyle sabit varyanslılığı Sabit etkiler ve Rassal etkiler tahminleyicileri 

çıktılarından gözlenemez, yani bu çıktılarda değişen varyans sorunu tespit 

için kullanacak bir test mevcut değildir (Eviews, 2012). Bu sebeple Panel 
EKK tahmincisi kullanılarak tahmin gerçekleştirilir ve kalıntıların 

homojenliği test edilebilir. Eviews bu özelliği panel EKK  için 

sağlamıştır. Yatay kesitler arası ve dönemler arası hatalar sabit 

varyanslıdır H0 hipotezi için LR test uygulanmıştır. Elde edilen çözümler 

Tablo 8’de gösterilmektedir.   

Tablo 8. Değişen varyans testi 

  Yatay Kesit Dönem  

  Değer p Değer p 

Model I Likelihood Ratio 7952.520 0.0000 0.346295 1.0000 

Model II Likelihood Ratio 85.50997 0.0000 5.024738 1.0000 

Yatay kesit homojenliği için p<0.05 olduğundan kesitler için 

hatalar sabit varyanslı değildir. Değişen varyans sorunu vardır. Dönemler 

için homojenlik varsayımı kabul edilmiştir ve dönemler sabit 
varyanslıdır. Değişen varyans sorunu için sabit etkili yöntemin uzantısı 

ağırlıklı yatay kesit (Cross-section weights) seçeneği kullanılarak 

tahminler gerçekleştirilebilir. Kesit ağırlıklarının seçimiyle, Eviews kesit 
heteroskedastisitesinin (değişen varyans) varlığını varsayarak 

uygulanabilir bir panel EGLS (Genelleştirilmiş EKK Tahminleyicisi) 

spesifikasyonu tahmin edecektir (Eviews, 2012). Analizin izleyen 

aşamalarında bu ağırlıklandırma seçeneği uygulanarak devam edilecektir.  

3.7. Panel Yatay Kesit Bağımsızlığı 

Panel veri analizi, kesitlerin bağımsız olduğu varsayımı üzerine 

uygulanır. Kesit sayısının fazla olduğu veri setlerinde kesit bağımlılık 
sorunu ortaya çıkabilmektedir. Hataların bağımlılık sorunu göz ardı 

edilirse geçersiz istatistikler elde edilebilir (Eviews, 2012). Kesit 

bağımlılığının varlığını test etmek için Eviews’te dört farklı test 
mevcuttur. Bu testler H0 hipotezinin tüm panel bağlamında yatay 

kesitlerin bağımlı olması üzerine kurulmuştur. Sabit etkili yatay kesit 

ağırlıklandırma ile tahminlenen modellerin çıktıları üzerinden kesit 
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bağımlılığı test edilmiştir ve elde edilen test sonuçları Tablo 9’daki 

gibidir. 

Tablo 9.  Kesit bağımlılığı testleri 

Test Model I Model II 

 İstatistik p. İstatistik p. 

Breusch-Pegan-LM 1074.716 0.0000 808.6245 0.0000 

Pesaran-LM 12.52846 0.0000 5.032177 0.0000 

Bias-LM 8.028459 0.0000 0.532177 0.5946 

Pesaran CD 0.429765 0.6674 -0.004948 0.9961 

Çalışmada yatay kesitini boyutu 36 ve zaman boyutu 5 ‘tir. Pesaran 

(2004) CD testi, yatay kesit boyutunun zaman boyutundan büyük olduğu 

durumlarda kullanıldığından (Topaloğlu, 2017) bu test sonucuna göre 
MODEL I ve II için yatay kesitlerin bağımlılığı ret bölgesindedir 

(p>0.05) ve kesit bağımsızlığı varsayımı kabul edilmiştir. Bağımsızlık 

testlerindeki p<0.05 olan diğer testlerin (Peseran-LM, Breusch-Pegan) 

sonuçları bir otokorelasyon olma ihtimalini göstermektedir (Türkseven ve 

Kutlar, 2019).   

3.8. Otokorelasyonun İncelenmesi  

Ardışık hata terimlerinin birbiriyle ilişkili olmasında otokorelasyon 
sorunu olarak isimlendirilmektedir. Ağırlıklı Panel EGLS ile tahminlenen 

model çıktılarına göre otokorelasyon varlığı Tablo 10’da sunulan Durbin-

Watson istatistiklerinden gözlemlenebilir.  

Tablo 10. Otokorelasyon testi 

 Model I Model II 

Durbin-Watson (d) 1.067740 2.410711 

180 adet gözlem değeri ve 10 adet bağımsız değişken için Durbin-Watson 

tablo değerleri dL=1.67 ve dU=1.87 olmaktadır. Model I için 0<d<dL 
olduğundan pozitif otokorelasyon sorunu mevcuttur. Model II için 4-

dL<d<4 sınanması ile negatif otokorelasyon varlığı gözlenmiştir. 

Otomatik (Robust) Standart Hatalar yöntemleri, hatalar arasında genel eş 
zamanlı korelasyona izin veren panel tahminleyici uzantılarıdır ve Beyaz 

kesit standart hataları, otokorelasyonun varlığında uygulanabilmektedir 

(Eviews, 2012). 

4. Bulgular  

Her iki modelde değişen varyans ve otokorelasyon problemi gözlenmiştir. 

Değişen varyans için ağırlıklı yatay kesitler seçeneği ve otokorelasyon 

için Beyaz kesit standart hatalar gibi çeşitli tahmin uzantıları (Otomatik 

katsayı kovaryans yöntemleri) seçilebilir. 

4.1. Model I Tahmin Sonuçları 

Değişen varyans sorunu için ağırlıklı yatay kesitler seçeneği ve 

otokorelasyon için Beyaz kesit standart hatalar tahminleyici uzantıları 
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seçilerek model çıktıları elde edilmiştir. Analiz varsayımlardan son olarak 

kontrol edilmesi gereken hataların normal dağılma sahip olması ve hata 
ortalamasının 0 olmasıdır. Model I çıktılarına göre hataların normal 

dağılım gösterdiği gözlenmiştir ve ortalamasının 0 olduğu da 

gözlenmiştir. A1 ve A2 değişkenlerinin çoklu doğrusallık sorunu ihtimali 
sebebiyle gereksiz değişkenler testi gerçekleştirilmiştir. Bu test sonuçları 

Tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 11. Gereksiz değişken testi 

 t Sd. p F Sd. p 

A1 gereksiz 122.6898 134 0.0000 15052.79 (1,134) 0.0000 

A2 gereksiz 98.31085 134 0.0000 9665.023 (1,134) 0.0000 

A1 ve A2 birlikte gereksiz    11437.30 (2, 134) 0.0000 

Her iki değişkenin ayrı ayrı ve birlikte denkleme katılmalarının 

gereksiz olmadığı (p<.05) belirlenmiştir. Halihazırda başlangıçta, çoklu 

doğrusal ilişki testlerinde VIF değerinin 10’dan yüksek olmadığı ve 
korelasyonların 0.90 üzerinde olmadığı gerekçesiyle model belirleme 

hatasının olmayacağı varsayımıyla tüm bağımsız değişkenler kullanılarak 

model tahminlenmesi yapılarak ilerlenmişti. Durbin Watson değeri 
1.0677 ile pozitif otokorelasyon varlığı sebebiyle Otomatik Kovaryanslar 

metodundan Beyaz Kesit seçeneği seçilmiştir. Bu tahminci, hatalar 

arasında eş zamanlı korelasyona yani otokorelasyona ve yatay kesitler 
boyunca sıfır olmayan kovaryansa karşı dayanıklıdır (Eviews, 2012). 

Elde edilen Model I nihai çıktıları Tablo 12’de sunulmuştur.  

Tablo 12. Model I çıktıları 

Bağımlı Değişken Yöntem Örneklem  

EIS Panel EGLS (Cross-Section weights)/ 2016-2019 

 White cross-section standart errors&covariance (d.f. 

coreccted) 

 

 Dönem:5 Yatay Kesit:36 Gözlem:180  

Bağımsız     

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistik p. 

C -0.386859 0.026547 -14.57270 0.0000 

A1 0.093770 0.000191 489.7183 0.0000 

A2  0.097223 5.96E-05 1630.887 0.0000 

A3 0.045831 3.19E-05 1437.671 0.0000 

A4 0.078252 7.81E-05 1001.977 0.0000 

A5 0.102318 9.03E-05 1133.601 0.0000 

A6 0.137180 7.73E-05 1775.731 0.0000 

A7 0.099515 0.000173 576.7053 0.0000 

A8 0.121332 0.000167 726.7008 0.0000 

A9 0.074563 3.08E-05 2419.951 0.0000 

A10 0.149566 5.62E-05 2662.872 0.0000 

Cross-Section fixed (dummy variables)  

Ağırlıklandırılmış İstatistikler  

Root MSE 0.135586 R2 0.999998  

Mean dependent var 255.5199 Düzeltilmiş R2 0.999998  

S.D. dependent var 191.0608 S.E. of Regression 0.157144  

Sum squared resid 3.309033 F  1876275  

Durbin-Watson 1.067740 p.(F istatistiği) 0.000000  
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Model I sonuçlarına göre Tablo 12’de yer alan istatistiklerden R2 

değerinin 0.9999 olması EIS bileşenlerinin SII endeksini %99.99 
oranında açıklayabildiğini ifade etmektedir. Bu beklenen bir sonuçtur, 

zaten EIS bileşenleri kullanılarak SII hesaplanmaktadır. Asıl araştırma 

amacı hangi bileşenlerin daha önemli olduğudur. Genel olarak Model I’in 
F istatistiğine göre anlamlılığı p< 0.01 ile  % 1 hata payı ile anlamlıdır. 

Tüm EIS bileşenlerinin t istatistiklerinin olasılık (p) değerleri yine %1 

anlam seviyesinde anlamlıdır, yani EIS bileşenleri için belirlenen 

katsayıların hepsi istatistiksel olarak anlamlıdır, hepsinin SII ile arasında 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. Satış etkileri (A10) bileşeni yaklaşık %14,9 

katsayı değeriyle en yüksek açıklayıcı değişkendir. A10 değişkeninde bir 

birimlik değişim, SII üzerinde %15’lik bir değişim yaratmaktadır.  
Ardından %13.7 ile (A6) Yenilikçiler bileşeni ve %12 ile Fikri varlıklar 

(A8) bileşeni ve %10 ile Ar-Ge (A5) gelmektedir. En az açıklayan 

değişkenler ise sırasıyla Yenilik dostu çevre (A3), İstihadam etkileri (A9) 

ve Finans ve destek (A4) olmaktadır.   

4.2. Model II Tahmin Sonuçları 

GII ve EIS bileşenleri için hazırlanan Model II, sabit etkili ağırlıklı 

kesit yöntemiyle çözümlenmesine karar verilmişti. Bu tahmin aracı 
çıktıları üzerinden A1 ve A2 değişkenlerinin gereksizlikleri test edilmiştir 

ve her ikisinin ayrı ayrı ve birlikte gereksiz olmadığı belirlenmiştir, çoklu 

doğrusallık bir sorun olmamaktadır. Otokorelasyon sorunundan kaçınmak 
için çeşitli tahmin uzantıları (Otomatik katsayı kovaryans yöntemleri)  

Beyaz yatay kesit, Yatay kesit SUR (PCSE)  ve Yatay Kesit ağırlıklı 

(PCSE) ile model çıktıları elde edilmiştir. Tüm bu yöntemler benzer 

çıktılar vermekle birlikte katsayıların anlamlılığına göre en iyi model 
sonuçları Yatay kesit ağırlıklı (PCSE) yönteminden elde edilmiştir. Tablo 

13’te Model II çıktıları özetlenmiştir.  

Tablo 13. Model II çıktıları 

Bağımlı Değişken Yöntem Örneklem  

GII Panel EGLS (Cross-Section weights)/ 2016-2019 

 Cross-Section weights (PCSE) errors&covariance (no df. 

corection) 

 

 Dönem:5 Yatay Kesit:36 Gözlem:180  

Bağımsız     

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistik p. 

C 56.57273 1.402445 40.33863 0.0000 

A1 -0.012925 0.005232 -2.470127 0.0148 

A2  0.037053 0.009006 -4.114038 0.0001 

A3 0.010634 0.002075 5.123936 0.0000 

A4 -0.006678 0.002982 -2.239330 0.0268 

A5 0.002225 0.005090 0.437166 0.6627 

A6 -0.005969 0.003647 -1.636473 0.1041 

A7 -0.020131 0.006847 -2.939889 0.0039 

A8 0.037751 0.010968 3.441881 0.0008 

A9 -0.024188 0.004938 -4.898512 0.0000 

A10 -0.022979  0.004966 -4.627740 0.0000 
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Tablo 13. Model II çıktıları 

Cross-Section fixed (dummy variables)  

Ağırlıklandırılmış İstatistikler  

Root MSE 0.978392 R2 0.995024  

Mean dependent var 86.78551 Düzeltilmiş R2 0.993353  

S.D. dependent var 71.54084 S.E. of Regression 1.133957  

Sum squared resid 172.3051 F  595.4319  

Durbin-Watson 2.410711 p.(F istatistiği) 0.000000  

F istatistiğinin olasılık değeri %1 anlam seviyesinde tüm modelin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu göstermektedir. Düzeltilmiş R2 değeri 

%99,3 oranı ile EIS bileşenlerinin GII’yi açıkladığını göstermektedir. 

Katsayıların anlamlılığına göre %5 hata ile A5 ve A6 bileşenleri GII ile 
ilişkili değildir. Katsayıların işaretine göre bileşenlerden A1, A4, A7, A9 

ve A10 ile GII arasında negatif bir ilişki gözlenmiştir. Bu durumun 

sebebinin GII verilerinin hesaplamasındaki farklılıklardan 

kaynaklanmaktadır. Ülkelerin GII değerleri yıllara göre artması 
beklenirken düşüş olmaktadır. EIS bileşenleri verileri için yıllara göre 

daha yükselen bir eğim vardır. Bu durum negatif bir ilişki olarak 

algılanmamalıdır. Çünkü her EIS bileşeninin aslında GII ile arasında 
pozitif ilişki olması beklenir. Ayrıca EIS bileşenlerinin katsayıların düşük 

çıkmasının sebebi, Tablo 4’te sunulan verilerin tanımlayıcı 

istatistiklerinden görüldüğü üzere, GII değişkeni için minimum, 
maksimum değer ve standart sapma değerlerinin bağımsız değişkenlere 

göre oldukça küçük olmasıdır. GII değerlerinde çok küçük bir artış bile 

sıralamayı oldukça değiştirmektedir, çünkü GII ülke skorları verileri 

birbirine çok yakındır.  

Bu açıklama sonrasında, Model II çıktılarına göre GII değişkenini 

en çok açıklayan EIS bileşenlerinden ilk sırada Fikri varlıklar (A8) 

bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşende 1 birimlik artış olduğunda GII 
skorunda yaklaşık %4 lük bir artış olacaktır. GII’ye katkı sağlayan ikinci 

bileşen Cazip araştırma sistemleri (A2) olmaktadır. Negatif ilişki olsa da 

diğer katkı sağlayan bileşenler sırasıyla İstihdam etkileri (A9), Satış 

etkileri (A10) ve Bağlantılar (A7)  olmaktadır. En az katkı sağlayan 
bileşenler sırasıyla Finans ve Destek (A4), İnsan kaynakları (A1) ve 

yenilik dostu çevre (A3) bileşenleridir. Firma yatırımları (A5) ve 

Yenilikçiler (A6) bileşenleri GII ile ilişkili değildir. Model II bulguları 

hakkında ayrıntılı tartışma sonuç bölümünde yapılmaktadır. 

4.3. Ek Analizler 

Ön analiz için çalışma kapsamında AB ülkeleri ve Türkiye ile 
birlikte 27 ülkenin 2016-2019 dönemine ait 4 yıllık Küresel Rekabet 

Endeksi’nin (GCI) 12 adet bileşen göstergesi; (p1) kurumlar, (p2) altyapı, 

(p3) bilgi teknolojisi adaptasyonu, (p4) makroekonomik istikrar, (p5) 

sağlık (p6) beceriler, (p7) ürün pazarı, (p8) işgücü piyasası, (p9) finansal 
sistem, (p10) piyasa boyutu, (p11) iş dinamizmi ve (p12) inovasyon 
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kapasitesi verileri Spearman korelasyon analizi ile incelenmiştir. 2016 ve 

2017 yıllarındaki endeks bileşenleri ile 2018 ve 2019 endeks 
bileşenlerinin isimlerinde farklılık olduğu için öncelikle aynı göstergeleri 

belirtmek üzere tüm bileşenler düzenlenmiştir. Korelasyon sonuçları 

Tabloda 14’te sunulmuştur.   

Tablo 14. GCI bileşenlerinin korelasyon analizi 

 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 

p1 1.00 0.87 0.90 0.83 0.85 0.92 0.95 0.93 0.91 0.51 0.93 0.90 

p2 

 

1.00 0.83 0.81 0.91 0.90 0.90 0.85 0.89 0.75 0.93 0.83 

p3 

  

1.00 0.84 0.78 0.88 0.88 0.91 0.85 0.45 0.89 0.78 

p4 

   

1.00 0.78 0.88 0.87 0.92 0.90 0.50 0.87 0.69 

p5 

    

1.00 0.89 0.90 0.85 0.87 0.64 0.90 0.80 

p6 

     

1.00 0.94 0.94 0.89 0.58 0.96 0.83 

p7 

      

1.00 0.95 0.92 0.57 0.95 0.85 

p8 

       

1.00 0.91 0.48 0.93 0.77 

p9 

        

1.00 0.62 0.91 0.83 

p10 

         

1.00 0.67 0.61 

p11 

          

1.00 0.87 

p12 

           

1.00 

Tabloya göre sonuçlar yüksek bağımlılık içermektedir. Yüksek 
korelasyon sebebiyle GCI bileşenleri ile yapılacak hesaplamaların yanlı 

sonuçlar üreteceğini belirtmek gerekmektedir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmanın odak noktası, hangi inovasyon göstergelerinin popüler 

inovasyon endekslerine daha büyük katkı sağladığını belirlemektir. 

İnovasyon göstergelerinin seçiminde; Avrupa bölgesinde bulunan 36 

ülkenin inovasyon performanslarının kapsamlı bir analizini içeren ve 
ülkelerin yıllar itibariyle karşılaştırmalı verilerle incelenmesine imkan 

sağlayan Avrupa İnovasyon Karnesi (EIS) 2020 raporu takip edilmiştir. 

Makalenin temel amacı, 10 adet EIS göstergelerinin 2015-2019 yılları 
için SII ve GII ile temsil edilen inovasyon endekslerin üzerindeki 

açıklayıcılığını ortaya çıkarmaktır. SII ve GII bağımlı değişkenler ve EIS 

bileşenleri bağımsız değişkenler seçilmesi ile iki ayrı model kurulmuştur. 
Kurulan modeller panel regresyon analizi ile incelenmiştir.  Havuzlanmış 

EKK, Sabit etkiler ve Rassal etkiler tahminleyicileri Likelihood, 

Hausman testleri ve regresyon varsayımları kapsamında karşılaştırılarak 

her iki model için en uygun tahminleyicinin Sabit etkiler olduğu 
belirlenmiştir. 5 yıllık bir veri seti olduğu için zaman serisi etkileri 

hesaplanmamıştır. Her iki modelde de yatay kesitlerin bağımsızlığı 

sağlanmıştır fakat değişen varyans ve otokorelasyon sorunu gözlenmiştir. 
Ağırlıklı yatay kesit ve PCSE teknik uzantıları ile modeller 

tahminlenmiştir.  

Model I bulgularına göre EIS bileşenlerinden Satış etkileri (A10) 

bileşeni, SII üzerinde en yüksek katkıyı sağlayan bileşendir. Yüksek 
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teknolojili ürün ihracatı, bilgi yoğun hizmet ihracatı ve yeni 

inovasyonların satışı unsurlarının toplamı bir birim artırılırsa SII 
değerinde %15 oranında artış olacaktır. İkinci önemli katkıyı Yenilikçiler 

(A6) bileşeni yapmaktadır. KOBİ’lerin ürün ve süreç yenilikleri yapması, 

pazarlama veya organizasyonel yeniliklere sahip olmaları ve kendi 
kurumları içinde inovasyon faaliyetleri yapmaları SII üzerinde yaklaşık 

%14 lük bir artış yaratacaktır. Üçüncü önemli katkıyı Fikri varlıklar (A8) 

bileşeni yapmaktadır. Patent başvuruları, ticari marka uygulamaları ve 

tasarım uygulamaları toplamının bir birimlik artışı SII üzerinde yaklaşık 
%12’lik bir artış sağlayacaktır. Firma yatırımları (A5) bileşeni ilk üç 

sıraya giremese de %10’luk bir etkisi vardır. Firma yatırımları bileşeni 

özel sektör Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge dışı yenilik harcamalarını ve ICT 
firmalarını kapsamaktadır.  10 adet bileşen için %10 katkı skoru ortalama 

bir değerdir. Bu çalışmada %10’un üzerinde olan bileşenler katkı 

sağlayan bileşenler olarak değerlendirilmektedir. Literatürde patent 

sayıları ve Ar-Ge inovasyonun temsili için seçilmiştir. Buradan elde 
edilen sonuç, inovasyonun temsili için, satış etkilerinin, KOBİ’lerin 

inovasyonu kullanmaları ve son olarak fikri varlıklar yani patent sayıları, 

markalaşma ve tasarımın temsilci olarak kullanılması gerektiğidir. Daha 
etkili ulusal öncelikler ve stratejiler belirlemek için kritik öneme sahip 

bileşenler bunlardır.  

Model II oluşturularak, GII üzerinde daha çok katkı sağlayan EIS 
bileşenleri incelenmek istenmiştir. Model II bulgularına göre bazı 

bileşenlerin GII ile negatif ilişkide olduğu ortaya çıkmıştır. Kavramsal 

olarak tüm bileşenlerin pozitif olması beklenmektedir. Bunun sebebi 

araştırılarak, ülkelerin GII değerlerinin yıllar içesindeki değişimi 
incelenmiştir. Analiz kapsamındaki 36 ülkeden sadece 8 tanesi GII 

skorlarını yükseltirken geriye kalan 28 ülkede düşüş gözlenmiştir. 

Yükselten ülkeler arasında, Ukrayna, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail 
gibi politik stratejik konumu olan ülkeler ile önde gelen Avrupa 

ülkelerinden, İsveç, Almanya, Macaristan, Danimarka ve Hollanda 

bulunmaktadır. Diğer taraftan EIS bileşenleri açısından genel bir yükseliş 
hakim olmaktadır. GII ile EIS bileşenleri arasında negatif ilişki tespit 

edilmesinin sebebinin bu düşüşler olduğu belirlenerek GII’ye katkı 

sağlayan değişkenler ilişkinin yönü dikkate alınmadan yorum yapılmıştır. 

Buna göre en çok katkı sağlayan bileşen aynı zamanda pozitif ilişkisi olan 
bileşen (A8) Fikri varlıklardır. Patent başvuruları, ticari marka 

uygulamaları ve tasarım uygulamalarını içermektedir, aynı zamanda SII 

üzerindeki katkısı da büyük olan bileşenlerden biridir. İkinci sırada Cazip 
araştırma sistemleri (A2) bileşeni, uluslararası bilimsel yayınlar, en çok 

alıntı yapılan ilk %10’daki yayınlar ve yabancı doktora öğrencileri 

göstergelerinden oluşmaktadır. Bu bileşen SII için yaklaşık %8 etki 

etmekteydi. Diğer GII’yi açıklayan üçüncü sıradaki bileşen, negatif etkisi 
göz ardı edilerek, İstihdam etkileri (A9)  bileşeni olurken, dördüncü 
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sırada Satış etkileri (A10) bulunmaktadır. Satış etkileri (A10) aynı 

zamanda SII üzerinde en yüksek açıklayıcılığı olan bir bileşendi. GII ile 
Yenilikçiler (A6) bileşeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Diğer taraftan Yenilikçiler, SII üzerinde ikinci sırada yüksek katkısı olan 

bir bileşendir.  

Özetle, endeksler için temsil gücü yüksek bileşen göstergeler, SII 

için A10, A6 ve A8 ve GII için, A8, A2, A9 ve A10 sıralaması olmuştur. 

Bu sonuca göre, SII ile GII’nin birbirinden farklı bileşenlerden 

etkilendiği veya birbirini tam olarak destekler nitelikte aynı bileşenlerden 
etkilenmediği ifade edilebilir. Her iki endeks için ortak önemli olan, Fikri 

varlıklar (A8) ve Satış etkileri A(10) ve Uluslararası yayınlar (A2) 

bileşenlerine dikkat çekmek gerekmektedir. Her iki endekste birden 
sıralama sonuçlarında yükselmek için özellikle, yeni ürünler için patent 

başvurularının, ticari marka ve tasarım uygulamalarının daha fazla hayata 

geçirilmeleri gerekmektedir. Potansiyeli yüksek olan sektörlerde yüksek 

teknolojili ürün ihracatı, bilgi yoğun hizmet ihracatı ve yeni 
inovasyonların satışı gibi oranların arttırılması gerekmektedir. Bu 

göstergelere yönelerek inovasyon politikaları geliştirebilir. Özellikle 

Türkiye’nin yüksek potansiyelini kullanarak inovasyon faaliyetlerini bu 
alanlarda artırarak hem ülkenin refah ve zenginleşmesi olasılığını hem de 

uluslararası endekslerde yukarılara çıkma olasılığını arttırması 

sağlanabilir. 

Çetin ve Süt (2018) çalışmasında, SII ile GCI’nin birbirlerini 

destekler nitelikte sonuçlara sahip olduğu belirtilirken, bu çalışmada 

yapılan ön ve ek analiz sonuçlarına göre,  GCI ile SII arasında yüksek bir 

ilişki bulunamamıştır. Ayrıca GCI bileşenlerinin yüksek korelasyonlu 
olmaları sebebiyle önemli bileşenlerin belirlenmesini sağlayan regresyon 

analizi gibi yöntemlerle birlikte kullanılması veya bileşenlerinin diğer 

çok kriterli karar verme gibi analizlerde kullanılmasının yanlı sonuçlar 
üreteceği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, Schibany ve Streicher 

(2008) çalışmasında, EIS’in bazı göstergelerin yüksek oranda 

korelasyonlu olduğu ve çoklu bağlantı sorununun SII üzerinden yapılan 
kıyaslamanın sonucunu önyargılı hale getirebileceği belirtmişti. Schibany 

ve Streicher çalışmasında kullanılan veriler daha eski yıllara aittir, EIS 

bileşenleri için 2015-2019 yılları esas alındığında yüksek bir korelasyon 

bulunmamaktadır. Bu farklı bulguların sebebi, EIS bileşenlerinin yıllar 
içerisinde farklılaşmasından değiştirilmesinden kaynaklanabilir. 

Dolayısıyla SII kullanarak yapılacak olan bir zaman serisi analizinde, bu 

durumun göz önünde bulundurulması ve değiştirilmiş bileşenlerle 

hesaplanan SII skorlarının yanıltıcı olacağını vurgulamak gerekmektedir.  

Çalışmada ayrıca, SII ile GII arasında yüksek bir ilişki 

bulunmuştur. Bundan sonraki araştırmalar GII bileşenleri ile diğer 

endeksler arasındaki ilişkiler araştırılabilir. GII girdi çıktı değişkenleri ile 
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EIS arasındaki açıklayıcılığı incelenebilir. GII’nin genel olarak neden 

Avrupa bölgesindeki ülkeler için yıllar itibariyle düşüşte olduğu 
araştırılabilir. EIS bileşenleri ile GII arasında negatif katsayıların 

sebebinin GII hesaplama metodolojisindeki farklılıklardan mı 

kaynaklandığı yoksa Edquist vd. (2018) çalışmasında belirtildiği gibi 
girdi çıktı değişkenlerinin heterojen zamanlar içermesinden mi 

kaynakladığı gibi konular daha fazla araştırılabilir. Duarte ve Carvalho 

(2020) çalışmasında vurgulandığı gibi bu tür negatif katsayı sonuçlarının 

örneğin inovasyon yatırımlarının karşılığını alması için üç beş yıla ihtiyaç 
duyması gibi sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı dikkate 

alınmalıdır. Bu çalışmada negatif katsayı sebeplerinin GII hesaplama 

metodolojisindeki farklılıklardan kaynaklandığı varsayımı üzerine 

yorumlanmıştır.  

Ülkelerin yetenekleri, farklı politika tercihleri ve kararları, 

ülkelerin gelişmişliği arasında büyük farklılar yaratmaktadır. Çabaların 

ve kaynakların optimal kullanılması temel bir zorunluktur. Bu bağlamda 
bu çalışmada sunulan önemli bileşenlerin belirlenmesine yönelik 

sonuçların faydalı olacağı umulmaktadır.  

 

Kaynakça 

Acemoglu, D., Bimpikis, K. and Ozdaglar, A. (2011). Experimentation, Patents, 

And Innovation. American Economic Journal: Microeconomics, 3(1), 37-

77. doi: 10.1257/mic.3.1.37 

Altıntaş, F. F. (2020). İnovasyonun Ekonomik Büyümeyi Etkilemesine Yönelik 

Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması: G20 Grubu Ülkeleri Örneği. 

BMIJ, 8(4), 723-763, http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1582 

Baltagi, B. H. (2015). Econometric Analysis of Panel Data (5th ed.). Chichester: 

John Wiley & Sons. 

Donatiello, D., and Ramella, F. (2017). The Innovation Paradox in Southern 
Europe. Unexpected Performance During The Economic Crisis. South 

European Society and Politics, 22(2), 157-177. 

https://doi.org/10.1080/13608746.2017.1327339 

Duarte, M. P. and Carvalho, F. M. P. O. (2020). Portugal in the Global 

Innovation Index: A Panel Data Analysis. GEE Paper, 144. Retrieved 

from https://econpapers.repec.org/paper/mdewpaper/0144.htm 

Edquist, C. and McKelvey, M. (1998). High R&D Intensity without High Tech 

Products: A Swedish Paradox? In K. Nielsen & B. Johnson (Eds.) 

Institutions and Economic Change: New Perspectives on Markets, Firms 

and Technology (pp. 131-149). Northampton, MA: Edward Elgar 

Publishing. 

Edquist, C., Zabala-Iturriagagoitia, J. M., Barbero, J. and Zofío, J. L. (2018). On 

The Meaning of Innovation Performance: Is The Synthetic İndicator of 



 

168 

 İnovasyon Endekslerinin Belirleyicileri 

The Innovation Union Scoreboard Flawed? Research Evaluation, 27(3), 

196–211. https://doi.org/10.1093/reseval/rvy011 

Ersöz, F. (2009). Avrupa İnovasyon Göstergeleri (EIS) Işığında Türkiye’nin 

Konumu. itüdergisi/b Sosyal Bilimler, 6(1), 3-16. Erişim adresi: 

https://core.ac.uk/download/pdf/230194518.pdf 

Ersöz, F., Bayraktar, T. ve Ersöz, T (2016).  Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon 

Göstergelerinin Analizi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Bilim 

ve Teknoloji Dergisi,  2(Özel sayı), 281-290. Erişim adresi: 

https://avesis.karabuk.edu.tr 

European Commission. (y,t). European Innovation Scoreboard 2020. Retrieved 

from  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41864 

Eviews (2012). EViews 12 User’s Guide : Panel and Pooled Data.   

http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content%2Fsec_panel.h

tml%23 Erişim tarihi 05.02.2020 

Graham, S. J., Merges, R. P., Samuelson, P. and Sichelman, T. (2009). High 

Technology Entrepreneurs And the Patent System: Results of the 2008 

Berkeley Patent Survey. Berkeley Technology Law Journal, 1255-1327. 

doi: 10.15779/Z380W9M 

Idrees, A. S. and Sarwar, S. (2020). Entrepreneurial Behavior, Institutional Trust 

and National Innovation: A Macro-Level Empirical Study. Journal of 

Applied Economics and Business Studies, 4(1) 97-122.  

https://doi.org/10.34260/jaebs.415 

Kastrinos, N. and Weber, K. M. (2020). Sustainable development goals in the 

research and innovation policy of the European Union. Technological 

Forecasting and Social Change, 157(C), doi: 

10.1016/j.techfore.2020.120056 

Kuhlman, C., Ramamurthy, K. N., Sattigeri, P., Lozano, A. C., Cao, L., Reddy, 

C. and Varshney, K. R. (2017). How to Foster Innovation: A Data-Driven 

Approach to Measuring Economic Competitiveness. IBM Journal of 

Research and Development, 61(6), 11:1-11:12. 

https://doi.org/10.1147/JRD.2017.2741820 

Kutlar A. (2017). Adım Adım Eviews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulaması. 

İstanbul: Umuttepe Yayınları. 

Malecha, J. (2019). Innovation Indicator Analysis in the European Union: A 

Machine Learning Approach. Master Thesis, Charles University, Faculty 

of Social Sciences, Institute of Economic Studies, Prague.  

Moser, P. (2013). Patents And Innovation: Evidence From Economic History. 

Journal of Economic Perspectives, 27(1), 23-44. doi: 10.1257/jep.27.1.23 

Özbek, H. ve Atik, H. (2013). İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin 

Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel Bir Analiz. Erciyes 

http://www.eviews.com/help/content/preface.html#wwconnect_header


 

169 

 E. Acar 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(42), 193-210. 

Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/5899/77997 

Pełka, M. (2018). Analysis of Innovations in the European Union Via Ensemble 

Symbolic Density Clustering. Econometrics, 22(3), 84-98. Retrieved from 

https://content.sciendo.com/view/journals/eada/22/3/article-p84.xml  

Savrul, M. and Incekara, A. (2015). The Effect of R&D Intensity on Innovation 

Performance: A Country Level Evaluation. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 210(December), 388-396. 

doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.386 

Schibany, A. and Streicher, G. (2008). The European Innovation Scoreboard: 

Drowning by Numbers? Science and Public Policy, 35(10), 717–732. 

https://doi.org/10.3152/030234208X398512 

Schneider, P. (2005). International Trade, Economic Growth And Intellectual 

Property Rights: A Panel Data Study of Developed And Developing 

Countries. Journal of Development Economics, 78, 529–547. 

https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.09.001 

Sofrankova, B., Kiselakova, D. and Onuferova, E. (2021). An Empirical View on 

the Determinants of Sustainable Economic Development: Evidence from 

EU(28) Member States. Innovative Economic Symposium 2020 – Stable 

Development in Unstable World, SHS Web of Conferences 91, pp.13, 

01008.  https://doi.org/10.1051/shsconf/20219101008 

Süt, E. ve Çetin, A. K. (2018). İnovasyon Göstergesi Olarak İnovasyon 

Endeksleri. Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 

2(2), 299-309. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ 

ijtebs/issue/42202/508429 

The World Economic Forum –WEF. (y,t). Global Competitiveness Report 2015-

2016-2017-2018-2019. Retrieved from  https://www.weforum.org/reports 

Topaloğlu, E. E. (2018). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin 

Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

İİBF Dergisi, 13(1), 15-38. doi: 10.17153/oguiibf.344856 

Türkseven, D. ve Kutlar, A. (2019). TR71 Bölgesinin Bölgesel Geliri ve Sosyal 
Sermayesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kapadokya 

Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Özel Sayısı, 12-21. Erişim adresi: 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohusosbil/issue/50445/649070 

Wooldridge, J. M. (2016). Introdutory Econometrics: A Modern Approach (6th 

ed.). Boston, MA: Cengage Learning.  

World Intellectual Property Organization –WIPO. (t,y). The Global Innovation 

Index 2015-2016-2017-2018-2019. Retrieved from 
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en  

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator  

https://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en


 

170 

 İnovasyon Endekslerinin Belirleyicileri 

Wu, J., Ma, Z. and Zhuo, S. (2017). Enhancing National Innovative Capacity: 

The Impact Of High-Tech International Trade And Inward Foreign Direct 

Investment. International Business Review, Elsevier, vol. 26(3), 502–514. 

doi: 10.1016/j.ibusrev.2016.11.001 

Zhylinska, O. I., Balan, V. H. and Andrusiak, I. V. (2017). A Comparative 

Assessment of the Level of Innovation Support For Sustainable Economic 

Development. Marketing and Management of Innovations, 3, 354-364. 

http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-33 

Zuhal M. (2020). Gelişmekte Olan Ülkelerde Ulusal İnovasyon Kapasitesinin 

Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yöntemi. Gümüşhane Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(Ek), 194-217. Erişim 

adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1437390 

 



BÖLÜM 9 

 

SAP ERP DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

UYGULAMASINDA IT, BUSINESS VE 

ÇALIŞAN İŞBİRLİĞİNİN PROJE 

BAŞARISINA ETKİSİ 

Impact of it, Business and Employee Collaboration on 

Project Success in SAP ERP Digital Transformation 

Implementation 

 

Nurdan Çolakoğlu1 & Zülcenah Şahin Öksüz2 

1(Prof. Dr.), İstanbul Arel Üniversitesi,  

nurdancolakoglu@arel.edu.tr 

ORCİD:0000-0003-4454-9639 
2(Doktora Öğr.), İstanbul Arel Üniversitesi,  

zulcenahs@gmail.com 

ORCİD:0000-0002-4471-2478 

 

1. Giriş 

Günümüz iletişim ve bilgi temelli dijital dünyasında işletmelerde, iş 

süreçlerinin uçtan uca yönetilebilmesi, verilerin (data source) elektronik 

ortamda şeffaf, hızlı, erişilebilir, izlenebilir ve raporlanabilir olması; bilgi, 

işgücü ve finans kaynaklarından daha düşük maliyetle, yüksek verim 

alınabilmesi ihtiyacı ile bütünleşik, entegre yazılım sisteme ERP 

(Enterprise Resource Planning) Uygulamasına, Türkçe adıyla Kurumsal 

Kaynak Planlamasına (KKP) gereksinim duyulmaktadır.  

ERP uygulamaları her ne kadar kimya, otomotiv, Perakende gibi 

üretim sektöründe çok daha yaygın olarak kullanılıyor olsa da Havacılık, 

Sağlık, Bankacılık ve Eğitim sektörü gibi hizmet sektöründe de 

uygulanmaktadır.  

Havacılık sektöründe Direct Operational Procurement – DOP veya 

Direct Operational Cost – DOC süreçleri kapsamında oluşan giderlerin 

LOB - Line Of Business seviyesinde takibinin SAP FO - Flight Order 

modülü kullanılarak sunduğu çözüm araştırılmıştır. Şimdiye kadar 

gerçekleştirilen, en büyük Havayolu SAP kurulum projeleri içinde yer alan 

http://orcid.org/0000-0002-4471-2478
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Türk Hava Yolları, Cathay Pacific Airways, Avianca Group “SAP Flight 

Order” tool’unu ilk kez hayata geçirmiştir. 

Bu nedenle, “SAP Flight Order” çözümü operasyonel giderlerini 

ve hat karlılığını kontrol ve takip altına almak isteyen diğer Havayolu 

şirketleri için iyi bir “Best Practieses” ERP uygulaması olacağı için yüksek 

önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, literatür araştırması yapılarak ERP’nin kavramsal 

tanımları tarihçesi ve modülleri anlatıldıktan sonra, Avcı - toplayıcı 

toplumdan, günümüz süper akıllı toplumları “Toplum 5.0” a kadar değişen, 

gelişen dijital dönüşümün toplumsal yaşam kalitesine etkisi incelenmiştir. 

ERP uygulamasında ekip işbirliğinin, proje başarısına etkisi “Havacılık 

sektöründe ilk kez uygulanan SAP FO çözümü” best practices başarı 

hikayesi izlenen metodoloji ile anlatılmaktadır. Nitel bir araştırma stratejisi 

olarak, örnek olay yöntemi ile mülakat ve gözlem yoluyla veriler 

toplanarak analiz edilmiştir. Havayolu şirketleri ERP proje ekibinden 10 

kişi ile yapılan mülakatlar değerlendirilerek izlenen yol haritası 

incelenmiştir. Çalışmanın sonunda öneriler sunulmaktadır.    

2. Literatür Taraması 

Literatür taraması sırasında birinci aşamada, farklı kaynaklardan edinilen 

bilgilere göre ERP’nin kavramsal çerçevesi çizilmiş, ikinci aşamada ERP 

sistemlerin tarihçesi ele alınmış ve üçüncü aşamada SAP ERP sistemleri 

standart paketi olarak sunulan başlıca SAP modüllerine değinilmiştir.     

2-1. ERP - Enterprise Resource Planning – Kavramsal çerçeve 

ERP sistemi - Enterprise Resource Planning olarak adlandırılmakta 

olup, Türkçe’de KKP -  Kurumsal Kaynak Planlaması olarak 

belirtilmektedir. ERP sistemi, bir hizmet veya üretim firmasının tüm 

süreçlerinin entegre bir biçimde yönetilmesini sağlar (Shehab, E.M., 

Sharp, M.W.. vd. 2004).   

Levine, S.P ve arkadaşları 1999 yılında ERP sistemini; muhasebe, 

finans, satış-dağıtım, üretim planlaması, stok yönetimi, satın alma, 

pazarlama, kalite yönetimi, bakım-onarım, insan kaynakları yönetimi gibi 

işletme kaynaklarını bütünleşik bir tarzda, verimli kullanılmasını sağlamak 

ve desteklemek için geliştirilmiş bir yazılım olarak tanımlar.  

Başar, R.,  Arslan, H. (2017) tarihinde yaptıkları literatür taramasına 

göre ERP tanımları aşağıda belirtilmiştir: 

 “ERP bir işletmenin bilgi akışının entegresini öngören ticarî 

yazılım programlardır (Rajagopal, 2002). İşletmeler ERP 

sayesinde kendi iç birimleri arasında mükemmel bağlantı 

kurabildiği gibi tedarikçileri ile de eş zamanlı bağlantı 

oluşturabilirler. Yöneticiler ilgili raporlarla çapraz kontrole gerek 
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kalmadan kendi bilgisayarlarından eş zamanlı olarak işletmenin 

tüm veri akışını izleyebilirler. Hatta sektörel ve bölgesel veri 

akışını kontrol edebilirler (Davenport, 2000). ERP, işletmelerin 

yönetim birimlerini ve iş akış süreçlerini entegre ederek, rekabet 

üstünlüğü sağlamak için en iyi yöntemleri ve süreçleri belirleyerek 

uygulamayı amaçlamaktadır” (Mabert vd., 2000). 

  “ERP, işletmelerin stratejik hedefleri doğrultusunda müşteri 

isteklerini karşılayabilmek için farklı tedarik, üretim ve dağıtım 

kanallarının en etkin bir biçimde planlanmasını, ve kontrolünü 

kapsayan bir sistemdir (Wallace ve Kremzar, 2001: 56). ERP 

yazılımları, işletmelerin verimliliği ve rekabet edebilirliği için tüm 

verilerin bütünleşik bir düzende olmasını ifade eder (Siriginidi, 

2000). ERP yazılımlarının en temel amacı; işletmelerin muhasebe, 

finans, pazarlama, üretim, stok kontrolü, satın alma, insan 

kaynakları, bakım-onarım yönetimi gibi modülleri arasında 

entegre bilgi akışını sağlamaktır. ERP yazılımları, temel olarak 

standart paketin yanı sıra müşterilerin dinamiklerine özel farklı 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirmeler (customization) 

yapılarak özelleştirilebilirler. Ayrıca ERP yazılımları, 

uluslararası işletmeler için çok önemli unsurlardan biri de çoklu 

para birimi ve dil desteğinin yanı sıra petrokimya, bankacılık, 

sağlık hizmetleri ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek nitelikte olmasıdır” (O’Leary, 2000). 

Powell, Alfnes, Strandhagen ve arkadaşları (2013) ile diğerlerinin 

ERP sistem tanımları da şu şekildedir: 

“ERP sistemlerinin en temel faydası işlemleri verimli bir şekilde 

işleme ve düzenli kayıt tutma yeteneğine sahip olmasıdır(Jacobs 

ve Bendoly, 2003). Hoop ve Spearman(1996) ERP’nin 

MPS(Master Production Scheduling)-Ana Üretim Planlama 

yükleme ve çekme uygulama yeteneği sağlayan “tekrarlı üretim” 

gibi modüller sağlayarak tam zamanında teslimat (JIT - Just In 

Time), sürekli iyileştirmenin felsefi unsurlarını içermektedir”.  

2-2. ERP Sistemlerinin Tarihçesi 

ERP’nin ilk adımı, İmalat sektörünün 1960'ların başında üretim 

süreçlerindeki bilgi akışını düzenlemek için MRP yazılım kullanmasıyla 

atılmıştır. 1970'lerin sonlarında, ana üretim programı ve malzeme planının 

sonuçlarına ilişkin öngörü sağlamak üzere MRP II yazılımı geliştirilmiştir. 

1990’lardan bu yana, yazılımcılar dahili süreçler, tedarikçi ve müşteri 

ilişkileri yönetimi gibi kurumlar arası süreçleri birbirine bağlayabilen daha 

kapsamlı bir uygulama paketi olan ERP / ERP II yazılımını yaratmıştır 

(Beheshti, H.M., 2006).  
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SAP(Systems Analysis and Program Development)  yazılım 

teknolojisi, 1972 yılında, Almanya’da beş girişimci Dietmar Hopp, Hasso 

Plattner, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira ve Claus Wellenreuther 

tarafından kurulan 48 yıllık bir geçmişe ve iş potansiyeli için geniş bir 

vizyona sahiptir. Tüm dünyada SAP yazılım kullanan müşteri sayısı 2005 

yılında 20.000 iken, günümüzde 120’den fazla ülkede(www.sap.com)  

aktif olarak kullanılmakta olup, toplamda 440.000 müşteri ve 200 milyon 

kullanıcıya ulaşmıştır ( https://news.sap.com/ Erişim Tarihi: 26.01.2021). 

“MRP, MRP2, ERP, ERP2“ konuşuladursun, günümüzde ERP III 

gündeme hızlı bir giriş yapmaktadır. En can alıcı özelliği internet veri 

tabanlı olan ERP- 3 içinde yer alan bileşenleri şöyle sıralamak 

mümkündür:   

İşbirliği Araçları ve Platformları – ERP3’ün en önemli 

özelliklerinden biri işletmeye sınırsız sayıda farklı web siteleri kurup 

tasarlama ve iç süreçler ile %100 entegre biçimde sistem üzerinden 

yönetme imkanı sunmasıdır. B2B ve B2C portallerini doğrudan ERP 

sistemi üzerinden yönetebilen şirketler tedarikçileri, bayi portali, tedarikçi 

portali, servis &destek portali, kurumsal veya bireysel müşteri portali, 

kariyer portali, proje portalleri, müşteri fun klüpleri markalara veya 

ürünlere özel internet siteleri ile iş network’ü süreçlerin bir parçası haline 

getirilebilmektedirler.  

ERP çözümleri sadece şirketin iç süreçlerinin hammaddeden 

faturaya kadar olan kısmıyla ilgiliydi. İşin içine tedarik zincirinin 

katılması ve bu sayede üretim süreçlerinin optimizasyonunun sağlanması 

ile ERP2 adını alan kurumsal yazılımlar şimdi de yüzünü müşteriye 

dönmek ve işin ve operasyonların diğer bileşenlerini de kapsamak 

durumunda kalmıştır. İşletmeleri daha etkin, daha interaktif, daha proaktif 

kılan ERP3’ün, gelecek 10 yılın yeni kurumsal çözüm kavramı olarak iş ve 

yazılım dünyasına damgasını vuracağı beklenmektedir. Yıllar önce ünlü 

danışmanlık firması Gartner’ın ERP kavramını ortaya atmasından bu 

yana kurumsal yazılım pazarında çok şey değişmiş, bu değişimin son 20 

yıldaki en temel tetikleyicisi ise internet olmuştur. (Ketenci, S., 

https://www.xing.com/communities/posts/erp3-nedir-1007087843 Erişim 

Tarihi: 31.01.2021). 

2-3. SAP ERP Modülleri 

SAP ERP Merkezi Bileşen (SAP ECC) olarak adlandırılan SAP 

ERP yazılım sistemi, işletmelerin iş süreçlerini birleşik bir sistem 

üzerinden yönetmelerini sağlayan işlevsel ve teknik modülleri için 

kullanılan ortak terimdir. ECC, SAP’nin şirket içi sürümüdür ve genellikle 

orta ve büyük ölçekli şirketlerde uygulanır. SAP, küçük şirketler için 

Business One ERP platformunu sunmaktadır (Şahinoğlu, 

http://www.sap.com/
https://news.sap.com/
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https://www.kaizen40.com/sap-nedir-ne-amacla-kullanilir/ Erişim 

Tarihi: 14.01.2021) 

SAP ERP yazılımı, fonksiyonel modüller ve teknik modüllere 

ayrılmış farklı işlevsel modüllerden oluşmaktadır: 

 

Şekil 1- SAP ERP Modülleri  

Kurumların uçtan uca süreç akışlarını yönetmeye imkan tanıyan, 

farklı komponenetlerdeki Finansal Muhasebe (FI), İnsan Kaynakları 

Yönetimi (HR) , Maliyet Muhasebesi - Kontrol (CO), Malzeme Yönetimi 

(MM), Satış ve Dağıtım (SD), Bakım Onarım (PM), Kalite Yönetimi 

(QM), Üretim Planlama (PP), Proje Sistemi (PS) modülleri ile entegre 

olarak çalışmakta ve raporlanabilmektedir.  

ERP kullanan 60 imalat sanayi işletmesi ile yapılan anketlerden, 

elde edilen bulgulara dayanan araştırmada; işletmelerin ortalama 6 modül 

kullandığı tespit edilmiştir. ERP  kurulumu öncesinde  işletmelerin  

karşılaştığı genel problem  düzeyinin  yüksek  olduğu  belirtilmiş,  kurulum  

sonrasında  problem düzeyinin ciddi  oranda(%70) azaldığı ifade edilmiştir 

(Karabaş, S., Uysal, D., Karkacıer, O., 2017, s: 136). 

Düzinelerce ERP sistem satıcısı yazılım firması vardır. Bunlardan 

ilk beşe giren ERP sistem satıcısı sırasıyla; SAP, Peoplesoft, Oracle, J.D. 

Edwards ve Baan’dır. SAP, pazarın %50’den fazlası ile lider olarak 

bilinmektedir (Burns, 1999; Mabert vd. 2003; Straman ve Roth, 2002; 

Vaughan, 1996). SAP’nin en güçlü yönlerinden biri, kapsamlı yazılım 

içeriğidir. En önemli eksiği ise sistemin karmaşıklığıdır. Çünkü, SAP 

sistem transaction işlem kodları ile geri planda uyarlamaların yapıldığı 

SPRO yapısı ile çalıştığı için User friendly – kullanıcı dostu olduğu 
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söylenememektedir. Kimyasallar, eczacılık, petrol ve gaz endüstrilerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. SAP yazılım firması, araştırma ve 

geliştirmeye büyük ve sürekli yatırım yaparak, ERP pazarında daha büyük 

bir hakimiyet elde etmeye gayret göstermektedir (Gargeya, Brady: 2005).  

ERP yazılım sektöründe söz sahibi olan bir diğer firma IFS Dijital 

Dönüşümü, birçok sanayide müşterilerinin bir sonraki aşamaya güvenle 

geçmelerine yardımcı olan gerçek bir “oyun değiştirici” olarak 

konumlandırılmıştır (https://www.ifs.com/tr/news-and-

events/newsroom//2018/06/20/endustri40/ Erişim Tarihi: 29.01.2021). 

PP araştırma ajansı Kantar tarafından derlenen “BrandZ Dünyanın 

En Değerli 100 Markası” listesine göre SAP, dünyanın en değerli 16. 

markası olmuştur. SAP, üç yıldır üst üste Avrupa Kıtasındaki en değerli 

şirket olurken, listede ilk 20 içerisinde yer alan tek Avrupa merkezli marka 

konumunda da bulunmaktadır. SAP’nin marka değeri de geçen yıl yüzde 

4 artışla 57,2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Teknoloji kategorisinde 

SAP yazılımı 7. sıraya yükselmiştir 

(https://news.sap.com/turkey/2019/07/sap-dunyanin-en-degerli-16-

sirketi-oldu/ Erişim tarihi: 29.01.2021).   

3. Avcı Toplumdan Süper Akıllı Topluma (5.0) Dijital Dönüşüm  

Günümüzün dijitalleşen dünyası, firmaları üretim sistemlerinde, 

organizasyon ve işleyiş yapılarında akıllı teknolojilere, iç ve dış 

paydaşlarıyla ilişkilerinde entegrasyona ve dijital çözümlere 

yönlendirmektedir. Aksi halde, çağın gerisinde kalmak, firmaların 

varlıklarını tehdit edecektir. Bu sebeple Endüstri 4.0. devrimi, günümüz iş 

dünyasını ve örgütlerini önemli bir dijital dönüşüme mecbur bırakmıştır 

(İmamoğlu vd., 2021, 105).  

Bu bağlamda, bütünleşik entegre ve dijital bir ortamda üretilen ERP 

bir yazılım ürünü olduğu için yerinin Endüstri 4.0 içinde olduğu kabul 

edilebilir. Dijital dönüşüm çağında işletmeler verimliliklerini artırıp 

maliyetlerini düşürme hedeflerinin yanı sıra, iş geliştirmeden mühendisliğe 

pek çok yeniliği takip ederek, dünyada neler olup bitiyor anlamak ve bunu 

içselleştirerek gelişmek zorundadır. İşletmeler, yapay zeka, bulut bilişim, 

analitik çözümler, iot, verilerini kullanarak inovatif ürün tasarımları ile 

ürünlerini ve otomatize olmuş sistemlerini güncellemelidir.   

Endüstri 4.0 kavramı ilk kez 2011 yılında, iş, politika ve akademi 

temsilcilerinin birliği olan “Industrie 4.0” adlı bir girişimin Alman imalat 

sanayiinin rekabet piyasasında üstünlüğü için bir fikir olarak kamuoyuna 

duyurulmuştur (https://www.endustri40.com/, Türkiye’nin Endüstri 4.0 

Platformu, 2020, Erişim Tarihi: 24.01.2021 ).    

Japonların öncülüğünü yaptığı Toplum 5.0 terimi ise ilk kez 2016 

yılı Ocak ayında Japonya’da Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Konseyi’nde 
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kullanılmıştır.  Endüstri 4-0 bilgi ve iletişim toplumu olarak IoT- Internet 

of Things- nesnelerin interneti, Big data, Machining Learning, yapay zeka, 

Robotik Öğrenme çözümleri ile topluma kazandırılmıştır.  

Kevin Ashton, fiziksel dünyadaki nesneleri internete bağlayan ağı 

tanımlamak için “Nesnelerin İnterneti” ifadesini icat eden 

yenilikçi sensör uzmanı olup aynı zamanda “How to Fly a Horse” 

adlı kitabın da yazarıdır (Smithsonian Magazin, Jan 2015).  

1999 yılında Iot’yi icat eden Ashton, Iot’nin sadece nesnelerin 

barkodlanması veya önceden belirlenmiş bilgisayar komut 

dosyalarını çalıştıran robotlar olmadığını belirtmektedir 

(Özdemir, Hekim:  2018). 

Almanya Hannover’de düzenlenen dünyanın en büyük bilişim fuarı 

olan CeeBIT 2017 Fuarında teknolojiden daha fazla faydalanarak 

işletmelerde iş akış süreçlerini entegre ederek, insanların refah düzeyini 

artırmayı hedefleyen Society 5.0 felsefesi Japonya tarafından geniş 

kitlelere duyurulmuştur. Endüstri 5.0, siber alan ve fiziksel alanla entegre 

“süper akıllı toplum” felsefesi doğrultusunda kesintisiz hizmet ve değer 

yaratarak daha uyumlu ve sürdürülebilir, konforlu bir yaşam sunmayı amaç 

edinmiştir. Endüstri 5.0, Endüstri 4.0’ın sunduğu dijitalleşme imkanlarıyla 

yapay zeka, iot, büyük veriyi tüm toplumun konforunu sağlamak üzere 

kullanmayı hedefler. Böylece Endüstri 5.0’ın, toplumun ihtiyaç duyduğu 

zamanda ve miktarda ürün ve hizmeti otonom araçlar, sensörler, 

drone’larla teslimatı ve tıbbi hizmetleri sağlayarak, nesneleri ve insanları 

birbirine bağlayan, yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen akıllı, 

teknolojik imkanlar sunması beklenmektedir (www.endustri40.com 

24.01.2021 Erişim Tarihi) . 

Hal böyle iken; Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0’ın getirdiği dijital 

dönüşümle yeni bilgi ve becerilerin edinildiği, yeni terimlerin literatüre 

kazandırıldığı, uçan otomobillerin, insansız araçların konuşulduğu 21.yy. 

dünyasında 2019 yılının sonlarında vuku bulan, insandan insana ağız ve 

solunum yoluyla bulaşan, insan sağlığını ölümcül seviyede tehdit eden 

Covid-19 – Koronavirüs salgını patlak vermiş, ülkemizde de ilk vakanın 

görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

pandemi ilan edilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme 

Sayfası, Temmuz 2020). Salgından korunmak maksadıyla, sağlık ve hijyen 

amaçlı el değmeden hazırlanan tedarik zinciri ve gıda üretiminde, servis ve 

destek hizmeti veren robot sistemleri hızlıca hayatımıza girmiştir. 

Kolaboratif robot - Collaborative robots- sistemleri veya “Co-Bot” lar 

olarak da anılan bu cihazlar, sezgisel metodlarla kendilerine öğretilen 

hareketi veya tepkiyi hatırlayarak, tekrar ederek çalışma döngüsünü 

tamamlamaktadır. Tarım, sağlık, otomotiv, gıda gibi pek çok 

sektörde üretimde, insanlarla yan yana çalışan cobot’lara olan ilgi pandemi 

http://www.endustri40.com/
https://www.universal-robots.com/tr/sektorler/
https://www.universal-robots.com/tr/sektorler/
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döneminde otomasyona geçen firmalarla daha da fazla artmaktadır. Üretim 

menşei Danimarka olan 50 bin cobot Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 

hizmet vermektedir (https://www.universal-robots.com/tr/).  

Robot veya Cobot'lar olarak da bilinen el ve kollardan oluşan 

hareketli cihazlar, insanlarla fiziksel bir ortamda işbirliği içinde çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. Cobot’ların kinematik özellikleri, yani bir cismin 

sürekli, bir noktadan diğer bir noktaya olan yer değiştirmesi 

robotlarınkinden oldukça farklıdır. En önemlisi, cobot'ların görev alanı 

boyutlarına bakılmaksızın yalnızca bir mekanik serbestlik derecesi 

vardır. Bu tek serbestlik derecesiyle ilişkili anlık hareket yönü, yüksek 

boyutlu görev alanı içinde aktif olarak servo kontrollüdür veya 

yönlendirilir (Peskin M.A., Colgate J.E. Wannasuphoprasit, W., 2001, 

s:377-390). 

Üretim ve hizmet sektöründe akıllı fabrikalar, akıllı evler, akıllı 

araçlar sistematik akıllı çözümler sunarak faaliyetlerine devam 

etmektedirler. Günümüz Türkiye’sinde, bir taraftan IGA İstanbul yeni 

havalimanında yolculara yol gösterici robotların kullanıldığına tanıklık 

ediliyorken, diğer taraftan sayısal dataların manuel olarak işlendiği 

Microsoft’un en basic araçları excel – word ile ıslak imzalı irsaliye, sipariş, 

fatura belgelerinin, fiziksel ortamlarda karton dosyalarda saklanarak, yine 

karton klasörlerde arşivlendiği, büyük oranda manuel iş yükü ile üretim 

yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığı da söz konusudur.  

Bu nedenle pek çok alanda olduğu gibi, Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinde (BİT), erişim ve kullanımında, gelişmekte olan ülkeler 

gibi Türkiye’de de, dijital eşitsizlik yaşandığı için “Dijital Uçurum” 

terimi ortaya çıkmıştır. Bu terim ilk kez 1980'li yıllarda Amerika Birleşik 

Devletleri'nde (ABD) BİT'de yaşanan eşitsizliklere dikkat çekmek için 

kullanılmaya başlanmıştır. OECD - 2001 yılı raporundan edinilen bilgiye 

göre, “Dijital uçurum” farklı sosyo- ekonomik düzeydeki bireylerin, 

firmaların veya ülkelerin BİT’e erişimde ve kullanımında yaşadığı 

eşitsizlik olarak tanımlanmaktadır. Böylece, bilgi yoksulluğu ortaya 

çıkmakta ve bu da ücret yoksulluğu ile tetiklenmektedir. Aynı şekilde, 

Telekomünikasyon Kurumunun 2002 yılı faaliyet raporunda belirtildiği 

üzere, 1994 yılında Avrupa Konsey’ine sunulan bir raporda BİT'e sahip 

olanlar ve olmayanlar olarak, toplumun kategorize edilmesinin esas tehlike 

olduğuna dikkat çekilmiştir (Öztürk, L., 2005 s:112-113). 

İnsanlığın doğuşuyla birlikte başlayarak, tabiat anayla uyum içinde 

yaşayan Avcı Toplum(1) döneminde zengin-fakir gibi konum farkı 

olmadığı için eşitsizlik daha azdı. M.Ö.13.000’li yıllarda başlayan Tarım 

Toplumunda(2) sulama tekniklerinin gelişmesiyle birlikte tarım yapılmış 

ve hayvanlar evcilleştirilerek yerleşik düzene geçilmiştir. Sanayii 

Toplumu(3) ile birlikte İngiltere’de buharlı makinalar icat edilmiş, üretim 
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başlamış, fabrikalar kurulmuş, kitle üretimine geçilmiş, ev ve iş yerleri 

birbirinden ayrılmış, kent yapısı değişmiş ve burjuvazi doğmuştur. Bilgi 

Toplumu(4) döneminde bilgi ağlarının birleştirilmesi ve bilginin 

dağıtılmaya başlanması ile ekonomik enformasyon sağlanmış, bilgiyi 

yaratan, kullanan ve saklayan bilgisayarlar icat edilmiştir. Toplum 5.0(5) 

bilgi toplumu döneminde kurulan teknolojinin, insan yaşamının refah 

düzeyini ve konforunu artırmak üzere büyük verilerin toplum yararına 

kullanılması hedeflenerek Süper Akıllı Toplum dönemine geçilmiştir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplum_5.0 Erişim tarihi: 24.01.2021).   

Keidanren - Japonya İş Federasyonunun Nisan 2016 yılında 

düzenlediği Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konseyinde, Toplum 

5.0’ın gücü kullanılarak yeni ekonomik kalkınma modeli hedef planları:    

 Dünya nüfusunun azaldığı için endüstriyel rekabetin düşmesi,  

 Yaşlanmakta olan dünya nüfusu için tıbbi çözümler geliştirmesi, 

 Yaşlılar ve kadınların ekonomiye dahil edildiği akıllı toplum, 

 Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi, 

 Nesnelerin İnternetinden toplum çıkarı gözetilerek faydalanılması, 

 Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi, 

 Terörizmin önlenmesi, 

 Su kaynaklarının azalmasına yönelik çalışmalar, 

 Hem fiziksel alanın, hem siber alanın güvenli ve güçlü bir şekilde 

bütünleştiği bir “akıllı toplum” olarak belirtilmiştir.   

Görülen o ki, dijital dönüşüm çağının hızı ile toplumsal haz duygusu 

arasında büyük uçurumlar yaşanmakta ve değişen iklim koşulları sebebiyle 

deprem, sel, yangın gibi doğal afetler görülmekte, yaşam alanları yok 

olmaktadır. Oysa unutulmamalıdır ki, endüstriyel toplumlar, yeryüzündeki 

doğal ve beşeri kaynakların tüketilmeden işlendiği, tüm canlıların doyum 

ve uyum içinde yaşadığı bir evrenin yaratılmasına hizmet etmelidir.   

4. ERP Projesinde It, Busıness Ve Çalışan İşbirliğinin Proje 

Başarısına Ve Proje Ekibine Etkisi “SAP FO Örneği” 

ERP projesinin belirlenen zamanda, belirlenen bütçe ile 

gerçekleştirilmesini sağlamak, öncelikle üst yönetim desteğinin alınması 

ve başarılı bir değişim yönetimi ile mümkün olacaktır. Bunun için proje 

lansmanı yapılarak değişimin etki edeceği tüm iş birimleri projenin 

kapsamı, milestone – kilometre taşları, uygulanacak metodoloji ve 

projenin deadline’ı ekibe anlatılmalıdır.  

4-1. Havacılık Sektöründe SAP ERP – FO Uygulaması  

SAP News’in, 2013 yılında basına yansıyan bültenine göre;  Türk 

Hava Yolları A.O. (THY) SAP ERP projesine 2010 yılında başlatmıştır. İş 

süreçleri dönüşüm programının önemli adımlarından biri olan bu dijital 

dönüşüm projesine çalışanlardan gelen öneri seçimleri doğrultusunda 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplum_5.0
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“ERPlane” adı verilmiştir. ERPlane kelime adı içinde İngilizce olarak 

Plane-uçak adı da geçtiği için şirkete özel olmakla birlikte sempati 

uyandırmaktadır.  

THY SAP ERP projesi, Lojistik, Finansallar, İnsan kaynakları ve 

Raporlama komponenetlerinin olduğu 3. fazının da tamamlanmasıyla 

birlikte 2014 yılı ortalarında canlı kullanıma geçmiştir. Proje Direct 

Operational Procrement ve In - Direct Operational Procurement ile BI 

raporlar olarak 3 fazda projelendirilmiştir. Proje önce SAP Türkiye yerli 

danışmanlarla başlamış, fakat daha sonra SAP Türkiye’nin havacılık sektör 

tebrübesi olmadığı için SAP Global Danışmanlar ile devam kararı 

alınmıştır. Proje yerli ve yabancı danışmanlar dahil olmak üzere, 13 

ülkeden 300’den fazla farklı SAP danışmanının yanı sıra THY’nin faaliyet 

alanlarına göre farklı departmanlarından ve BT çalışanlarından oluşan 150 

kişilik bir ekip de görev almıştır. Projede, havacılığa özel gider takip 

sistemleri uygulamaları, hat ve network kârlılığı sistemleri de geliştirilmiş 

olup, geniş kapsamı ve yüksek kullanıcı sayısı ile son yıllarda Avrupa’nın 

en büyük havayolu SAP projesi olmuştur.  

ERP Projesi, 13 ülkeden 300’den fazla farklı modül 

danışmanlarının, SAP danışmanlarının yanı sıra; THY’nin faaliyet 

alanlarına göre farklı departmanlarından ve BT çalışanlarından oluşan 

içinde Key User / ERP Uzmanları, İş analistleri ve Uygulama 

programcıları, developerlar / yazılım geliştiriciler, proje yöneticileri olmak 

üzere 150 kişilik bir ekip de görev almıştır. Projede, havacılığa özel gider 

takip sistemleri uygulamaları, hat ve network kârlılığı sistemleri de 

geliştirilmiştir.  

Avrupa’nın en büyük havayolu SAP projesi olmuştur. SAP Global 

Çözüm ortağı yazılım firması seçildikten sonra SAP & THY arasında 

şartname imzalanarak, beklentilerin hangi sistem modülleri ile 

karşılanacağı yönündeki detaylı ihtiyaç analizi Proje sponsorları ve SAP 

firması Üst düzey yetkililerince imza altına alınmıştır. Stratejik önemi 

hayli büyük olan bu projenin başarılı olabilmesi için en önemli unsurun 

ekip ruhu ve işbirliği olduğu bilinciyle, öncelikle THY tarafında projenin 

yönetim ekibi oluşturulmuştur. Daha önce değişik ERP projelerinde de yer 

almış olan yönetim ekibi, kurumun süreçlerini analiz ederek proje 

paydaşları ile birlikte kapsamı ve ihtiyacı belirlemiştir.  

Bilginin tek kaynaktan üretilmesi ve ihtiyacı olan tarafların bilgiye 

doğrudan erişebilmesi gerekliliği ERPlane’in temelini oluşturmuştur. 

Mevcut durumda aynı verinin farklı kişi ve birimler tarafından 

üretilebilmesi sebebiyle kurumda aynı dili konuşmakta yaşanan 

zorlukların giderilmesi, iş süreçlerinin standartlaştırılması ve operasyonel 

verimliliğin artırılması, operasyonel maliyetlerin düşmesi hedeflenmiştir. 

SAP projesi ile onay mekanizması kurulmuş, karar süreçlerinin hızlı akışı 
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ile personelin sistem kısıtlarına takılmayıp asıl işlerine odaklanması 

sağlanmıştır. Karar süreçlerinin hızlanması ile THY daha çevik bir 

organizasyona kavuşmuştur. Binlerce kişilik insan kaynağının katma 

değerli işlere zaman ayırabilmesi ve şirkete rekabet avantajı 

kazandırabilmesi için ihtiyaç duyulan zaman kazanılmıştır. Proje 

sayesinde, çalışanlar sisteme hizmet eder durumdan çıkarılıp, sistem 

çalışanlara hizmet verir hale getirilmiştir. Operasyonel anlamdaki bu 

verimlilik artışı, projenin tüm fazları tamamlanıp hayata geçirildiğinde 

daha da rahat ölçülebilir olacağı öngörülmektedir. 

4-2. Proje Başarısında Takım Ruhu – Win to Win   

ERP Proje başarısında yöneticiler, çalışanlar ve danışmanların 

bulunduğu proje ekibinin işbirlikçi, açık iletişim ve koordinasyona sahip, 

örgüt bağlılığı ve aidiyet duygusu olan, tutarlı, vizyoner nitelikte kişilerden 

oluşması, ortak bir proje dilinin olması, sorunların çözümünde ve proje 

gelişiminde etkili bir rol oynayacağı açıktır. Başarılı projelerin çıktısı, terfi, 

maaş zammı, iyi bir referans, iş deneyimi, kariyer planlaması anlamında 

karşılıklı paralel bir etkiye sahiptir. Win to Win – kazan- kazan 

yaklaşımında karşılıklı olarak her iki tarafın da kazanç sağladığı bir 

durumu anlatır.  Kurum kazanınca, katılımcılar da kazanır.   

SAP ERP projesinin başarıyla uygulandığı Türk Hava Yolları A.O., 

Cathay Pasific, Avianca Havayolları gibi Havacılık sektöründe 

danışmanlık hizmeti veren çözüm ortakları IT proje ekibindeki Global SAP 

Danışmanları, Havayolu Şirketleri Business tarafındaki Yöneticiler ve Key 

– User / End-User çalışanlardan oluşan 10 kişi ile proje başarısına yönelik 

mülakat yapılmıştır. THY SAP ERP Projesini, FO dahil olmak üzere 2014 

– 2016 yılları arsında canlıya almıştır. Cathay Pasific ise 2017 yılında 

canlıya almıştır.  

Mülakatta LegState şirketin kurucu ortağı CEO Genel Müdür Moti 

Nahmias’ın (Chief Executive Officer – Genel Havacılık sektörüne 

sundukları başarılı SAP ERP FO çözümüne yönelik tecrübelerine yer 

verilmiştir. LegState IT Çözüm ortağı, Havacılık sektörüne SAP Flight 

Order modülü ile Havayolu Operasyonel Maliyetlerinin kontrolü için hibrit 

çözüm sunmaktadır. Leg State, 2018 yılında girişimciler Moti Nahmias 

(Global SAP Danışmanı) ve Roy Lerner (Global SAP Danışmanı)  

tarafından kurulan, Havacılık endüstrisindeki iş analisti uzmanlarını, 

teknoloji uzmanlarını bir araya getiren bir Havayolları endüstrisi çözüm 

sağlayıcıdır.  

Moti Nahmias, SAP projelerinin tesliminde 18 yıllık liderlik 

deneyimine sahiptir. LegState'i kurmadan önce, THY dahil dünyanın en 

büyük havayollarında birkaç stratejik SAP havacılık projesini 

gerçekleştirmiştir. 
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LegState şirketin Chief Technology Officer (CTO)-Teknolojiden 

Sorumlu Başkanı ise Roy Lerner’dır. SAP yazılımını Havacılık dünyasının 

taleplerine, mevcut pazar zorluklarına ve uygulamadaki teknolojik 

zorluklara uyarlama konusunda kanıtlanmış bir deneyime sahiptir 

(https://www.legstate.com/about 29.01.2021).     

 LegState Temmuz 2018 tarihinde Avianca Havayolları ile SAP projesini 

kurmak üzere anlaşma yaptığını duyurmuştur. Avianca Havayolu şirketinin uçuş 

operasyonları için yeni S/4HANA ile FO - Uçuş Siparişi çözümünü implemente 

etmek üzere sözleşme imzalamıştır. 6 Eylül 2020 tarihinden itibaren itibaren 

Avianca, end2end Flight Order çözümü olan S4HANA üzerinde çalışmasını 

sağlayarak canlıya geçmiştir (https://www.legstate.com/post/introducing-legstate 

Erişim Tarihi: 18.01.2021) 

Türk Hava Yolları A.O. SAP ERP Projesi ise 2011 yılında başlayıp 

2016 yılında canlıya alınmıştır. Avianca Havayolları ve Cathay Pasific 

Havayollarında olduğu gibi SAP FO – Flight Order modülü kullanılarak 

her bir uçuş frekansı sefer sayısı bazında operasyonel olarak oluşan tüm 

giderlerin BRF+ ile hesaplanarak uçuş maliyeti çıkarılmıştır 

(https://news.sap.com/turkey/2013/12/turk-hava-yollari-teknolojinin-

gucuyle-daha-yuksege-ucuyor/ Erişim Tarihi: 29.01.2021). 

Havayolları SAP FO çözümünü kullanarak Doğrudan Operasyonel 

Maliyetlerini (DOC – Direct Operational Cost) entegre ederek, 

havayolunun tahakkukları otomatikleştirmesini, fatura doğrulama sürecini 

iyileştirmesini ve rota kârlılık raporunu desteklemek için uçuş başına kesin 

fiili rakamlar hesaplanması için hassas veri analizi gerçekleştirilmesini 

sağlar. Cathay Pasific Havayollarında ve Avianca Havayollarında 

kullanılan DOC kategorileri kapsamında giderler Operasyonel / Yarı 

Operasyonel (Operational /  Semi Operational) olarak da adlandırılabilir. 

Ele alınan başlıca gider kalemleri şu şekildedir:  

  

 Havalimanı Ücretleri  

 ATC ücretleri  

 Kargo Taşıma Ücretleri  

 Mühendislik Hizmeti  

 Yakıt Tüketimi (Yakma)  

 Personel 

 Yemek ve İkram hizmetleri  

 Mürettebat konaklama hizmetleri  
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THY tarafında da benzer gider kalemlerinin maliyeti takip edilmek 

üzere kategorize edilmiştir. Uçuşlarla direkt ilgili olan giderler ve dolaylı 

giderler olarak iki başlık altında toplanmıştır:  

1- Direct Operational Procurement – DOP – Direkt Operasyonel 

Satınalma – Doğrudan uçuş için satın alınan akaryakıt, 

handling, kargo, yolcu hizmetleri vb. giderlerdir.  

2- Indirect Operational Procurement - Dolaylı Giderler - Personel 

yemek, içme suyu, melbusat, servis giderleri, ofis kira, 

kırtasiye giderleri vs. uçuş ilişkili olmayan, dolaylı giderlerdir.   

LOB - Line Of Business: İş birimi seviyesinde başlıca DOP 

giderleri: 

 Fuel – Yakıt Maliyetleri   

 Handling - Havalimanı ve Yer Hizmetleri Ücretleri 

 Catering - İkram Ücretleri 

 Cargo – Kargo Taşıma Ücretleri  

 IFE – In-flight Entertainment- Eğlendirici Ürünler  

 Overflight and Navigation Charges  

Havacılık operasyonel giderlerin başında personel giderlerinden 

sonra yakıt giderleri gelmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı satın alması yapılır. 

Uçuş başına charge edilir.  Handling, konma, konaklama, yolcu ve uçağa 

alınan hizmetleri kapsar. Catering, yolculara ve uçuş ekibine servis 

edilmek üzere sunulan ikramdır. Cargo, yolcu ve yük kargosu olmak üzere 

iki çeşittir. Burada bahsi geçen yolcu uçağı altında yeterli yer olması 

durumunda extra taşınan yüklerdir. Bu hizmetlerin uçağa yükleme-

boşaltma hizmeti sisteme tesellüm edilir. Yük kargosu, kargo uçaklarıyla 

taşınmaktadır. THY A.O., 2021 yılında Kargo A.Ş. ve Bilgi İşlem A.Ş. 

olmak üzere iştiraki olduğu iki ayrı şirket kurmuştur. IFE, Uçak içi 

yolcuların konforuna yönelik yüklenen gazete, dergi, mecmua, battaniye 

gibi ürünlerin yükleme ücretinin tesellümü yapılır. Overflight, üst geçiş 

bedelidir. Bazı ülkeler, hava sahası üst geçişleri için hizmet bedeli charge 

etmektedir.  

THY 2018 yılı Faaliyet raporunda belirtildiği üzere, tüm ERP 

sistemleri Oracle veri tabanından yeni nesil SAP HANA veri 

tabanına geçirilmiştir. HANA bellek-içi yapısı sayesinde 

uygulama, raporlama ve sistem altyapısı yönetiminde 

iyileştirmeler elde edilmiştir. “İhale Takip Sistemi” Projesi ile 

ihalelerin izlenebilir bir süreç akışı ile kontrol ve takip edilmesine 

ve uçtan uca tüm süreçlerin raporlanmasına olanak sağlanmıştır. 

Ayrıca, Muhasebe “Dashboard” Projesi canlıya alınmıştır. 

Böylece, yurt dışında görevli müdür ve muhasebe şeflerinin 

sorumlu oldukları ofislerin mali durumunu sistem üzerinde kontrol 

altına almak, üst yönetime finansal bilgileri sağlamak, merkez 
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muhasebe çalışanlarının yaptığı rutin denetimleri kolaylaştırmak, 

personel yönetiminde objektif bakış açısı edinmek üzere, şirketin 

uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanmıştır.  

İstasyonlar bazında tesellüm ve fatura yüzdeleri, servis hizmet 

tutarları ve arz koltuk/sefer bazlı birim maliyetleri, uçuş bilgileri 

ERP DOP kapsamına alınması ile sürecin sistem üzerinden 

yürütülerek raporlanması sağlanmıştır. Handling Anlaşmalar SAP 

CMAS (Contract Management Analysis System) projesi 

tamamlanmıştır. ERP sisteminde satın alma süreçleri yürütülen 

tedarikçilerin değerlendirilmesi için kullanılacak olan Tedarikçi 

Değerlendirme Portalı canlı kullanıma alınmıştır. Skytrax 

tarafından “Avrupa’nın En İyi Havayolu” seçilen Türk Hava 

Yolları, SAP projesinde farklı iş birimlerinden 100 çalışanı ile 10 

farklı ülkeden 150’nin üzerinde SAP danışmanından oluşan 250 

kişilik dev bir ekip ile hayata geçirilmiştir 

(http://www.erpdestek.com/erpclients/index Erişim Tarihi: 

14.01.2021) . 

Erp Teknolojileri ve Raporlama Uygulamaları: ERP canlıya 

alındıktan sonra sorunların çözümlenmesi için açılan portal üzerinde 

destek vermek üzere SAP Solman - Solution Manager sistem kurulmuştur. 

Çözüm müdürlükleri tarafından takip edilebileceği ITSM Dashboard 

hazırlanmıştır. İstasyonlar bazında hizmet tesellüm ve fatura yüzdeleri, 

servis hizmet tutarları ve arz koltuk/sefer bazlı birim maliyetleri, uçuş 

bilgileri, DOP üzerinde açılan borç/alacak bilgileri gibi raporlar 

hazırlanmıştır. 

Ortak Çözümler Uygulamaları: Havacılıkta en yüksek gider kalemi 

olan akaryakıt giderlerini kontrol altında tutabilmek için “Yurt Dışı 

Akaryakıt İhaleleri Yönetim Sistemi” hayata geçirilmiştir. Mali Çözümler 

Uygulamaları: Öngörülen ve Fiili bütçe takibinin yapılabilmesi için 

Bütçe-Fiili Dashboard çalışması hayata geçirilmiştir. Handling Anlaşmalar 

SAP CMAS (Contract Management Analysis System) projesi 

tamamlanmıştır. ERP sisteminde tedarikçilerin değerlendirilmesi için 

kullanılacak “Tedarikçi Değerlendirme Portalı” canlı kullanıma alınmıştır 

(https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/do

wnload/yillik_raporlar/thy-faaliyet-raporu-tr-en-v4.pdf Erişim 

Tarihi:14.01.2021). 

4-3. ERP Proje Başarısında “Jeeves Modeli”  

ERP Projesinin başarısı belirli bir metodolojinin uygulanması ile 

mümkündür.  Havacılık dahil olmak üzere hizmet sektörü ve diğer 

endüstriyel üretim sektörlerine de uygulanabilecek 3 aşamalı Jeeves Proje 

modelinin başlıca unsurları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (Powell, Alfnes, 

Strandhagen vd., 2013). Çalışma kapsamında gerçekleştirilen 

http://www.erpdestek.com/erpclients/index
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mülakatlardan edinilen bilgiye göre, Türkiye’de uygulanan ERP 

sisteminde de hali hazırda benzer metodlar kullanılıyor olmasına karşın, 

herhangi bir metod adı kullanılmamaktadır. THY SAP ERP Projesinde de 

adı konulmamış olmasına karşın, “Jeeves Modeli” modeli kullanılmıştır.  

1. Planning - Planlama Fazı –Analiz aşaması 

a. Proje planlaması, başlaması ve lansmanı  

b. Çözüm Ortağı Yazılım Firmasının Seçimi (Kurulum, 

Dashboard, Entegrasyon, kullanım kolaylığı, 

Fiyatlandırma, Şirket büyüklüğü) 

c. Altyapı, donanımın kurulması 

d. Proje ekiplerinin oluşturulması (Business ve IT Çözüm 

Ortağı- Danışmanlar) – Takım ruhu 

e. ERP Proje Yürütme Kurulu – Streeing Commit – Proje 

sponsorlarının belirlenmesi 

2. Implementation - Uygulama Aşaması 

a. Süreç tasarımı  

i. Mevcut durumun analizi (AS - IS) – İhtiyaç 

analizi  

ii. Olması gereken durumun analizi (TO - BE) – 

Tasarım 

b. Configuration - Yapılandırma 

i. RACI Matrisi (Responsible, Accountable, 

Consultant, Informed) – Görev, yetki ve 

sorumlulukların belirlenmesi 

ii. Projeler – Fazlar  

c. Verification/Doğrulama / UAT (User Acceptance Testler)  

d. Installation – Cut over - Kurulum – Yeni sistemin açılarak, 

eski sistemin kapatılması bunun için pilot küçük 

uygulamaların yapılması. Sistemin doğru çalışması 

durumunda, tamamen çalışır hale getirilmesi.  

e. Training of Users – Kullanıcı Eğitimleri 

3. Go-live / Roll Out /Canlıya geçiş  

a. Go-Live – Canlı geçiş  

b. Support - Destek Hizmetleri – Sahada ve Online-Uzaktan 

erişimle destek  

c. Handover and sign-off  – Devir -Teslimat  

d. Project close-out and evaluation (Powell, Alfnes, 

Strandhagen vd., 2013) 

 

4-3.1. Planning - Planlama Aşaması  

a. Proje planlaması, başlatılması ve lansmanı: Pek çok imalat ve 

hizmet sektöründe işletmelerin iş süreç akışları genellikle, kurum içindeki 

IT – Information Teknology departmanı tarafından internal olarak yapılan 
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küçük yazılım paketleriyle takip edilir. Mülakatlardan edinilen bilgiye göre 

havacılık sektöründe de durum aynıdır. Bu tür küçük yazılım paketleri 

farklı iş kolları için çözümler geliştirilmiş olup birbiriyle entegre olmayan, 

konuşmayan otomasyon programlardır. Hal böyle olunca da, raporlama 

ancak manuel yapılabilmektedir. Bu nedenle, birbiriyle entegre bütünleşik 

programlara geçilmesi karar verilmiştir. 

Puko - PDCA döngüsü planla – uygula – kontrol et – önlem al (plan-

do-check-act) dört aşamalı bir yöntemi ifade eder. Aynı zamanda Deming 

çemberi / devir / tekerlek, Shewhart döngüsü olarak da anılır (Şahinoğlu: 

2019).      

Proje döngüsü felsefi olarak aşağıdaki şekilde açıklanabilir:  

1. Planla; “Planlar hiçbir şeydir, Planlama her şeydir.” - Dwight D. 

Eisenhower  

2. Uygula; “Etkinlik işleri doğru yapmaktır. Etkililik doğru işleri 

yapmaktır.” - Peter Drucker 

3. Kontrol Et; “Ölçemediğinizi yönetemezsiniz” - E. Deming 

4. Önlem al; “Delilik, aynı şeyi yapıp, farklı sonuçlar beklemektir” 

Albert Einstein                             (Sarı, B., 

https://www.pem360.com/blog/ProjectManagement/PROJE-

DONGUSU-4-ADAM-4-ADIM/528 ,Erişim Tarihi: 21.01.2021). 

Planla (Plan):  Planlama aşamasında, mevcut iş süreçleri 

değerlendirilir ve nasıl uygulanacağı ve yeni sistemden beklentiler, 

hedefler öngörülür. Öncelikle, küçük değişiklikler planlanır, böylelikle 

sistem üzerinde daha kolay izlenebilir ve çıktıları öngörülebilir olur.  

Uygula (Do) : Uygulama aşaması, planların yürürlüğe girmesini 

sağlar. Küçük değişiklikler genellikle test edilir ve değişimin ne kadar 

etkili olduğunu görmek için veriler toplanır. 

Kontrol (Check) : Kontrol aşamasında, toplanan veriler ve sonuçları 

değerlendirilir. Öngörülen ve gerçekleşen sonuçlar karşılaştırılır. Planlama 

süreci sırasında oluşturulan orijinal testten herhangi bir değişiklik olup 

olmadığını görmek için test süreci de değerlendirilir. Veriler bir grafiğe 

yerleştirilmişse, PDCA döngüsü birden çok kez yürütülürse eğilimleri 

görmeyi kolaylaştırabilir. Bu, hangi değişikliklerin diğerlerinden daha iyi 

sonuç verdiğini ve söz konusu değişikliklerin de iyileştirilebileceğinin 

görülmesine yardımcı olur. 

Önlem Al (Act or Adjusct) :  “Ayarla” olarak da adlandırılan bu 

aşama, “Do” ve “check” aşamalarındaki kayıtlar, süreçle ilgili sorunları 

tanımlayarak önlem alınmasını sağlar. Bu konular, problemleri, 

uygunsuzlukları, iyileştirme fırsatlarını, verimsizlikleri ve açıkça 

optimalin altında olan sonuçlara yol açan diğer hususları içerebilir. Bu tür 
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sorunların kök nedenleri, süreç değiştirilerek araştırılır, bulunur ve ortadan 

kaldırılır. Risk yeniden değerlendirilir. Bu aşamadaki eylemlerin sonunda, 

süreç daha iyi talimatlara, standartlara veya hedeflere ulaşır. 

(https://www.kaizen40.com/puko-pcda-dongusu-nedir-nerelerde-

kullanilir/ Erişim Tarihi: 06.01.2021). 

b. Çözüm Ortağı Yazılım Firmasının Seçimi (Kurulum, 

Dashboard, Entegrasyon, kullanım kolaylığı, Fiyatlandırma, Şirket 

büyüklüğü): Çözüm Ortağı Yazılım Firmasının seçimi için ihaleye 

çıkılarak piyasa araştırması yapılır. Şirket hacmine göre, kurulum 

maliyetinin önem kazandığı ERP sistemde, dashboard (excel tabloları ile 

hesaplanan tabloların görsel olarak raporlanması), entegrasyon ve sistemin 

user-friendly / kullanıcı - dostu olması aranan temel unsurlardır.   

Yazılım firmasının seçimi yapılırken bir veya iki firma ve onların 

ürün ve hizmetleriyle sınırlandırılabilir. Böylece, karar vermek için daha 

az zaman harcanmış olur. Ancak, bu yaklaşımın temel dezavantajı, en iyi 

sistemi sunması olası diğer firmaların ortadan kaldırılmasıdır. Diğer 

taraftan, tüm yazılım firması satıcıları hakkında ayrıntılı bir çalışma da 

yapılabilir. Bu tarz yaklaşım ise, önceki yaklaşımın avantajlarını ve 

dezavantajlarını tersine çevirir. Bu nedenle, genel bir anket yapılması ve 

ardından seçimin bir veya iki satıcıyla sınırlandırılması muhtemelen en iyi 

yaklaşımdır. İlk iki yaklaşımın da bir uzlaşma olduğu bilinmelidir 

(Beheshti, H.M., 2006).  

Kurumsal verileri merkezileştirerek, senkronize bir şekilde birbirine 

bağlayan yüksek maliyetli olan ERP sistemlerinin seçimi somut ve soyut 

bir karar verme sorunu olarak tanımlanır. Seçim zorluğunun üstesinden 

gelebilmek için, üç aşamalı bir hibrit metodoloji önerilmektedir. Farklı alt 

bileşenlerin (modüllerin) uygulanacağı faaliyet kollarından karar verici 

çalışanların toplanarak, ERP sisteminden beklentilerin karşılanıp 

karşılanmadığını “önem sırasına göre ağırlıklı / ölçeklendirilerek” karar 

verilmesi sağlanır ki, belirsizliği gidermek için “bulanık bir Analitik 

Hiyerarşi Süreci” kullanılır. Söz konusu ağırlıklı kriterler karar 

alternatiflerini sıralamak için İdeal Çözüme Benzerliğe Göre Sipariş 

Tercihi Tekniğine girdi olarak kullanılır. Bu metodoloji Türk Hava 

Yolları'ndaki ERP seçim problemine uygulanmıştır (Selçuk H.S., Zaim S., 

Delen D., 2014). 

Bir fayda-maliyet analizi ERP kurulum fazının ilk aşamasıdır. 

Sonuca göre go / no - go yani devam edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. 

ERP tabanlı yalın uygulama sürecinde, hem ERP hem de yalın 

uygulamasının şirket için uygunluğunu dikkate almalıdır. Bu aktivite daha 

sonra, orijinal Kanıtlanmış Yol çerçevesinde olduğu gibi bir “go / no go – 

devam et / devam etme” kararı ile sona erecektir. Maliyet - fayda analizi 

ERP vendor seçilmeden önce gerçekleştirilir(Powell vd., 2013).  
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c. Altyapı, donanımın kurulması: Server, PC, Laptop, fiber hat gibi 

altyapı ve donanım ihtiyacının tedarik edildiği süreçtir.  

d. Proje ekiplerinin oluşturulması (Business ve IT Çözüm Ortağı- 

Danışmanlar) – Takım ruhu: Business – İş birimi tarafındaki Yönetici ve 

Çalışanlar ile IT Çözüm Ortağı Firma Danışmanları ve çalışanlarından 

oluşan bir Proje ekibi oluşturulur. Proje ekibinin işletme farklı faaliyet 

kollarından seçilmiş ve analitik düşünce yeteneğine ve tasarım yapabilecek 

iş tecrübesine sahip kişilerden seçilmiş olması önemlidir.  

e. ERP Proje Yürütme Kurulu – Streeing Commit – Proje 

sponsorlarının belirlenmesi: İnovatif, vizyoner Üst düzey yöneticilerin 

katılımı ile ERP Proje Yürütme Kurulu -Streeing Commit- oluşturulur ve 

Proje sponsorları tayin edilir. Projenin hayat bulması, Proje sponsorlarının 

olası direnç gösterecek personel idaresi ve yönetimi ile başa çıkabilecek, 

proje maliyetini sağlayabilecek yetenek ve yeterlilikte kişilerden 

seçilmesine özen gösterilmesi ile gerçekleşecektir. 

Projeler aktif bir yaşam döngüsü gibidir. Planlama adımlarını 

denetimi ve doğru uygulanmasının temini için bir yöntem belirlenir. 

Deming çemberi (PCDA) denilen ve yukarıda Şekil-4 ile belirtilen Proje 

döngüsü ile proje gelişimi izlenmelidir.      

4-3.2. Implementation - Uygulama Aşaması  

Bu aşamada, uygulamanın başlangıcından sonuna kadar ERP 

işlevleri ve modülleri ile ilgili ayrıntılı uygulama maliyetlerini 

karşılayacak bir bütçe ile faaliyet programı geliştirilmelidir. Pek çok 

aktivite aynı anda devam edebilir, ya da fazlar halinde takip edilir. Yani 

aciliyet durumuna göre bazıları önceliklendirilirken, bazıları ertelenebilir, 

bazıları da entegredir biri bitmeden diğeri başlayamaz. Gantt şeması, kritik 

yol yöntemi veya program değerlendirme inceleme tekniği gibi proje 

yönetimi araçları, proje tamamlanma süresini tahmin etmek, ilerlemeyi 

değerlendirmek ve gecikmeleri sinyallemek için yararlıdır. Proje 

giderlerini kontrol altında tutmak için, küçük bölümlere bölünerek 

yönetilmelidir (Beheshti, H.M., 2006).  

a. Mevcut durumun analizi (AS – IS) İhtiyaç analizi: Uygulama 

yapılacak olan İşletmede Business (İş birimi – Müşteri tarafı olarak da 

adlandırılır) sistem beklentileri incelenir, ihtiyaç analizi yapılır. IT 

danışmanları tarafından da farklı bakış açısıyla değerlendirilir.  

b. Olması gereken durumun analizi (TO - BE) – Tasarım: Business 

ve IT firmasının ortak görüşü ile hedeflenen planlara varılması için 

uygulanması gereken projeler saptanır. Saptanan projelerin ekip, zaman, 

kaynak, aktivite gibi öngörü planları yapılır, işletme yönetiminin onayına 

sunulur. 
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c. Configuration – Yapılandırma: Oluşturulan proje ekibine 

görevleri kapsamında, rol ve yetki dağılımı RACI Matrisi (Responsible, 

Accountable, Consultant, Informed)  yapılır. To-be aşamasında 

belirlenmiş olan projeler fazlandırılarak başlatılır.  

d. Verification / Doğrulama / UAT (User Acceptance Testler) : 

Proje ekibince tasarlanan iş akış süreçlerinin sistemdeki karşılığı 

tasarlanmış olup, kabul ve teyidi için iş birimlerinin onayına sunulur. Varsa 

gerekli düzeltmeler yapılır. Bu aşamada aktarılan veriler, süreç 

senaryolarına göre test edilir, Pass / Geçer ise Canlı sisteme geçilir.  

e. Installation – Cut over - Kurulum – Yeni sistemin kullanıma 

açılarak – swich on-, eski sistemin kapatılması –swich off-  bunun için pilot 

küçük uygulamalar yapılır. Sistem doğru çalışırsa, yeni sistem tamamen 

çalıştırılır (http://poztechbilisim.blogspot.com/2014/11/as-is-to-be.html : 

Erişim tarihi 12.01.2021).   

4-3.3. Go – Live - Roll Out - Canlıya Geçiş Aşaması  

Canlı geçiş (Go-Live) : Eski sistemin yerine yeni sistemin devreye 

alınmasına karar verilir. Böylece yeni sistemin devreye alınacağı tarih 

belirlenir. Devreye alma işlemi bir toplantı tutanağı ile Müşteri Proje 

Temsilcisine onaylatılır. 

Destek Hizmetleri (Support)– Sahada ve Online-Uzaktan erişimle 

destek: Yazılım firması, kurumla, sistemin ilgili komponent ve modüllerin 

bakım desteği için, anlaşılan fiyat karşılığında bakım sözleşmesi yapar. 

Devir –Teslimat (Handover and sign-off) : ERP yazılım firması 

sistem uygulamasına yönelik tüm dokümantasyonları proje ekibine imzalı 

olarak teslim eder. Proje ekibi uyarlamalar, geliştirmeler, modifikasyonlar 

dahil, yeni ERP sisteme yönelik tüm functional spect dokümanları 

aldığından ve tüm eğitimleri tamamladığından emin olarak devir işlemini 

gerçekleştirir.    

Kurum daha sonra sistemin doğru işlerliğine dair denetimsel 

maksatla feed-back verecektir. Devir, teslimat anlaşmaya varılan süre 

boyunca mesela bir sene boyunca garanti kapsamındadır. Bu sürede 

sisteme dair herhangi bir sorun yaşanması halinde Yazılım firması sorunu 

gidermek üzere garanti kapsamında yüklenmekle mükelleftir (Powell, 

Alfnes, Strandhagen vd., Project close-out and evaluation, 2013).  

Avianca Group SAP FO Flight Acceptance– Uçuş kabul kokpit 

ekranlarında uçuş ilişkili satınalınan hizmetler uçak kalktıktan sonra her 

bir uçuş frekansı için tesellümü yapılmaktadır. Fikir vermesi için Avianca 

Havayollarının Flight Acceptance videosu aşağıda eklenmiştir. 

http://poztechbilisim.blogspot.com/2014/11/as-is-to-be.html
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Legstate_FO_Acceptance.mp4
 

Gerçekleşen uçuşun tarihi ve sefer numarası girişi yapılarak, CTG / 

BOG destinasyon (departure/arrival), uçak tipi(AV245 – AirBus A-317)  

değişkenlerine göre satın alınan; Yolcu hizmeti, Kargo hizmeti, Üst geçiş, 

akaryakıt vb. gider kalemleri miktar girilmek suretiyle tesellüm 

edilmektedir. LOB seviyesinde tesellüm edilen hizmet kalemleri 

sözleşmede belirtilen birim fiyatlara göre arka yüzde BRF+ ile 

hesaplanarak faturaya otomatik olarak akmaktadır 

(https://www.legstate.com/). Bazı havayolu şirketleri günümüzde, standart 

gider kalemlerini kurulan server’lar üzerinden robotlar vasıtasıyla 

otomatik olarak, insan eli değmiş gibi tesellüm etmektedir. Bir nevi 

Machine Learning – ML (makine öğrenmesi) yapılmaktadır.  

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Modeli ve Yöntemi 

Bu bölümde nitel bir araştırma stratejisi olarak örnek olay yöntemi 

ile mülakat ve gözlem yoluyla bir ERP başarı öyküsü, gelişim aşamaları 

ile ele alınacaktır. 

Araştırmada, havacılık sektöründe ERP projesi yapmış olan 

kişilerden toplanan verilerle çalışılmıştır. Veri toplama sürecinde mülakat 

katılımcıları kararlı ve bilinçli olarak Havacılık sektöründe deneyimli İş 

birimi (Business) tarafındaki Yönetici ve Çalışanlar ile IT tarafındaki ilgili 

SAP ERP FO modül Danışmanları arasından belirlenmiştir. Business 

tarafından Finansallar, Lojistik, İnsan Kaynakları, Bütçe Yönetimi 

komponentlerindeki Yöneticiler ile Key User ve End User kullanıcı olarak 

tanımladığımız katılımcılardan oluşmaktadır. 

Toplamda 10 kişi ile yapılan görüşmelerden sonra mülakatlar içerik 

analizine tabii tutularak katılımlı gözlem yapılmıştır (Altunışık vd., 2007). 

ERP Kurulum aşamasındaki güçlükler ve aşılan zorluklar, elde edilen 

kazanımlar, sektörel yeni gelişmeler ve önerilere ilişkin bilgi toplanmıştır. 

Böylece, bu araştırmanın dijital dönüşüme, otomasyona geçecek olan 

işletmeler için bir kaynak oluşturması açısından fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma yapılan işletmelerin kurumsal büyük firmalar olmasının 

yanı sıra Covid-19 virüsü sebebiyle pandemi dönemine denk geldiği ve 

çalışanların kısa çalışma ödeneğine tabii tutularak uzaktan erişimle 

çalışmalarını zorunlu kıldığı için, çok daha fazla sayıda kişiye 

ulaşılamamıştır. Görüşmelerin tamamının yüz yüze planlanmış olmasına 
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karşın Pandemi sebebiyle mülakatlar telefon, skype, zoom gibi sanal 

iletişim araçları ve e-mail yoluyla yapılmıştır.  

Erişilebilen katılımcıların da Uluslararası platformda faaliyet 

gösteren Havacılık ve Yazılım sektöründeki kurum ve kuruluşların, dış 

ülkelerin kapılarını pandemi krizine önlem esaslı kapatmalarından dolayı 

uçuş sayısının düştüğü, aktif üretimin daraldığı, IT hizmet satın almalarına 

daha az maddi kaynak ayrılması gibi durağan piyasa koşullarına ilaveten, 

hafta sonları ve hafta içi akşamları sokağa çıkma yasaklarından dolayı da 

moral ve motivasyonun düşmesi sebebiyle kısıtlı sayıda katılımcıyla 

görüşme yapılabilmiştir.  Bu durum, sınırlı sayıda, kısıtlı imkanlarla 

yapılan mülakat sonuçlarından pandeminin getirdiği belirsiz ve tutarsız iş 

akışlarından dolayı ileriye dönük, öngörüler ve gelişmelere ithafen bir 

genelleme yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

 Araştırmanın Bulguları 

Mülakat katılımcılarının tamamı Havayolu şirketlerinde SAP ERP 

DOP, DOC, FO projesinde bulunmuştur. Katılımcıların %50’si Lisans, 

%30’u Yüksek Lisans mezunudur. %30’u Kadın ve %70’i Erkektir. SAP 

ERP proje tecrübesi oranı %24,9’dur. Genel olarak katılımcıların iş 

tecrübesi ortalama %19,2 yıldır.  

Görüşülen katılımcıların %60’ı çeşitli üretim ve hizmet sektörlerine 

uygulama yapmış, oldukça tecrübeli Freelance SAP ERP danışmanıdır. 

Katılımcıların %40’ı ise, Havayolları işletmesi çalışanı olup, BT tarafında 

karar verme, entegrasyon, upgrade süreçlerinde baskın, planlama, 

düzenleme, ekibi yönetme ve prosedürlerden sorumlu güçlü etkiye sahip 

yöneticiler ile genç, dinamik, aktif hızlı düşünebilen, analiz yeteneği 

gelişmiş takım liderleri ile uzun yıllardır şirkette pek çok projeler yapmış 

olan ve yeni sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bilgisayar mühendisi ve 

program yöneticileridir.   

Katılımcılardan isminin verilmesinde sakınca duymayan bilakis 

böylesine başarılı bir THY ERP projesine danışmanlık yapmaktan gurur 

duyan Moti Nahmias Havayollarına yaptığı projelerden sonra edindiği 

tecrübe ile SAP FO modulünü geliştirerek LegState Danışmanlık şirketini 

kurmuştur. Böylece, hem yazılım firması fonksiyonalitesine, hem hizmet 

verdiği kuruma, hem de kendi vizyonuna değer katarak SAP ERP 

dünyasına büyük katkı sağlamıştır.   

Örnek olay yöntemi ile yapılan bu araştırmada mülakat 

katılımcılarının tamamı uzun yıllar Havacılık sektörüne proje yapmış, 

kalifiye personel olmasından dolayı işbirliği ve uyum içinde çalışma 

yapılmıştır. Danışmanlar, uluslararası platformda hem IT, hem Business 

tarafında çoklu şapkalarla oldukça fazla sayıda ERP uygulaması yapmış 



 

192 

  SAP ERP Dijital Dönüşüm Uygulamasında 

vizyoner, girişimci, iletişimi güçlü kalifiye SAP sistem danışmanlarından 

seçilmiş olmasının proje başarısına katkısı büyüktür.  

Takım ruhu içinde çalışılan bu projeden edinilen know-how ile diğer 

havayolu şirketlerine best practices oluşturacak tecrübeler kazanılmıştır. 

Mülakatta, 18. soruda belirtildiği üzere, doğru uygulanan SAP projesi bu 

bağlamda Moti gibi pek çok IT Danışmana ve dolayısıyla hizmet verdikleri 

kurumlara “best practices” olarak, Havacılık sektörüne sundukları stratejik 

SAP FO çözümü ile markalaşmıştır.  

Projelerde sıkça gösterilen yeniliğe karşı direncin aksine, işbirliği ve 

sağlıklı iletişim becerileri geliştiren Business ve çalışan tarafındaki proje 

ekibi üyelerinin pek çoğu “Key User, Super User, PMO, ERP uzmanı, 

memur” gibi kadrolardan “Team Lead, Uygulama Programcısı, İş Analisti, 

Proje yöneticiliği, Müdürlük, Başkanlık” gibi üst seviye kadrolara terfi 

etmiştir. Başarısız olan bir projenin maliyetinin çalışanlara mal edilmesi de 

yine projelerde yaşanılan bir durumdur.  

Yapılandırılmış araştırma kapsamında sorulan soru seti aşağıda 

belirtilmiştir: Katılımcılar K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10 ile 

gösterilmiştir. IT tarafındaki Freelance çalışan, kendi işini yapan 

danışmanların (K1, K2, K3, K5, K9) , tam mesai SAP sistem kullandıkları 

ve bir kurumda ücret karşılığı çalışan IT danışmanın (K4) ise günlük 1-2 

saat çalıştığı görülmektedir. Bu durumda, bireysel kazanımda çalışma 

azminin daha yüksek olduğu yönünde anlamlı bir çıkarım yapılabilir.   

5. SONUÇ ve ÖNERİLER  

Günümüz iş dünyasında, sürekli değişen, gelişen ve dijitalleşen piyasa 

koşullarında İşletmeler, ERP sistem uygulamasını, rekabetçi bir araç 

olarak kullanmanın fırsatını yakalamalıdır. Firma, bu nedenle kendi 

sektörünün ve iç ve dış çevre koşullarını doğru analiz etmelidir. 

Günümüzde artık, sosyal medya ile entegre ERP -3 yetenekleri 

konuşulmaktadır.   

Deloittte Haziran 2020 raporuna göre, Covid-19 sonrasında Tedarik 

Zincirinde Kazananlar ve Kaybedenler isimli araştırmada, katılımcılarının 

büyüme tahminlerini, sektör bazlı gruplara ayırdığımızda 2020 yılı için 

büyüme tahminlerinin çoğunlukla geçen yılı koruma veya negatif yönlü 

olarak öne çıkmaktadır. İnşaat sektöründe katılımcıların %75’i bu sene için 

%20’den fazla küçülme öngörüsünde bulunurken, Teknoloji, Medya, 

Telekom sektöründe katılımcıların %61 oranında büyüme öngörüsü 

araştırmanın yer yer sektör bazlı olarak kutuplaştığına dikkat 

çekmektedir(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Docume

nts/consulting/COVID-19-sonrasi-yeniden-tedarik-zinciri.pdf ). 

2019 yılının sonlarında başlayan yeni tip koronavirüs 

salgınının ardından hemen hemen her sektör büyük zarar görmüştür. Bazı 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/COVID-19-sonrasi-yeniden-tedarik-zinciri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/COVID-19-sonrasi-yeniden-tedarik-zinciri.pdf
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sektörler aylarca çalışamazken tedarik zincirlerinde ve üretimde ciddi 

sorunlar yaşanmıştır. Dünya üzerinde önde gelen havayolu şirketlerinin 

neredeyse tamamını temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

(IATA) tarafından yapılan açıklamada, sektörün koronavirüsün etkilerini 

atlatabilmesi ancak 2024 yılından sonra mümkün olacağı belirtilmiştir.  

Bir taraftan mutasyona uğrayan yeni virüsün hızlı yayılım süreci, bir 

taraftan normalleşme süreci devam ediyorken ayakta kalmaya çalışan 

işletmelerin normalleşme sonrası satışlarında büyük patlama olacağı 

öngörüsüne göre aksiyon planları yapmaları gerekir. 

(https://www.webtekno.com/iata-ya-gore-havayolu-sektoru-2024-e-kadar-

toparlanamayacak-h97476.html Erişim Tarihi: 31.01.2021 ).  

Küresel olarak işletmelerin pandemi kaynaklı gelir- gider 

dengelerini iyi öngörerek, uzun ve kısa vadeli planlarını ve stratejik 

aksiyon planlarını  yapmaları yerinde olacaktır.  Havayolları dahil pek çok 

işletmenin, pandemi döneminde faaliyetlerini askıya almalarından dolayı 

çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden faydalandırdığı bu dönemde her bir 

gelir/gider maliyet kalemlerinin doğru ve güvenilir olarak hesaplanması bir 

otomasyon sistem kullanma ihtiyacını, dijital olarak değişim ve dönüşümü 

mecbur kılmaktadır. Havayollarının bu bağlamda, havacılık faaliyetini 

devam ettirebilmesi için özellikle en büyük gider kalemleri olan akaryakıt ve 

personel vb. uçuş operasyon giderlerini SAP ERP Flight Order tool’unu 

kullanarak kontrol altına alabilir. Bu sistem sayesinde, hat bazında (her bir 

uçuş sefer sayısı numarasına göre örneğin, TK 1 IST/JFK) uçuş başına 

düşen(per flight), yakıt, personel(per pax), ikram, kargo, handling, konma ve 

konaklama ücretleri ve diğer havalimanı gider kalemleri detaylı olarak 

hesaplanabilmektedir. Farklı ülkeler yani çoklu lokasyonlar için, farklı para 

birimleri seviyesinde, bölgesel ve masraf yerine tüketilen giderler detaylı 

olarak raporlanabilmekte, böylece, hat karlılığı analizi yapılarak, bir taraftan 

bazı hatların kapatılmasına karar verilirken, bir taraftan da yeni hatlar açılarak 

diğer havayolları karşısında rekabet üstünlüğü sağlanabilmektedir. Uçuş 

başına düşen gider kalemleri ölçülerek, üst yönetim seviyesinde re-

organizasyonlara, işletmenin hedeflerini optimize planlamasına, büyüme / 

küçülme(growth / downsizing),  terfi ve geri çekme (upgrade – downgrade) 

kararlarına imkan tanımaktadır.  

Dijital dönüşümle birlikte değişim mühendisliği, çözüm mimarlığı, 

sürdürülebilir sistemler, yenilenebilir enerji vb. yeni iş kollarının oluştuğu 

günümüz akıllı işletmelerinde “Hibrit İnsan” kavramı ortaya çıkmıştır. 

“Günümüz mesleklerinde iş yapma yöntemleri ve yapısı 

değişmektedir. Hibrit bir iş, kişinin birden fazla alanda rol aldığı 

bir konumdur. Uzmanlıkları birbirinden ayıran değişik özellikler 

tek bir pozisyonda birleşmektedir. Bir bilişim yöneticisinin 

pazarlama konusunu da bilmesi ya da bir pazarlama uzmanının 
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sosyal medya gibi dijital pazarlama yöntemlerini de etkin bir 

şekilde kullanması beklenmektedir. 4.0 Endüstri Devrimi ile 

birlikte gelişmeye başlayan bu yeni akıma iş dünyasında hibrit 

yani “melez” özellikler denilmektedir. Bu nedenle bugünün karma 

işleri yarının standart işleri olarak karşımıza çıkacaktır” 

(https://www.hurriyet.com.tr/egitim/hibrit-insana-dogru-

40708792, Atabay, S., Erişim tarihi: 18.04.2021) 

İçinde yaşadığımız Toplum 5.0. Endüstri çağında insanların gerçek 

anlamda egolarını bir kenara bırakıp değişen iklim koşullarıyla birlikte 

ekosistemlere sahip çıkmaları, akıllı yeni sistemlerle, iot, yapay zeka co-

robotlarla işbirliği içinde olmaları gerekecektir.   

Öneriler 

1. İşletmeler, tüketici alışkanlıklarını takip etmek amacıyla 

sosyal medya entegrasyonu ve internet veri tabanı olan, 

paylaşımcı ve işbirliğine açık ERP – 3- yeni sisteme adapte 

olabilir.  

2. SAP FO modülü, havacılıkta hat bazında, masraf yerine göre 

operasyonel uçuş giderlerinin anlık olarak raporlanmasını ve 

stratejik kararlar verilmesini sağlar.  Bu nedenle, diğer 

havayolu şirketleri de maliyetleri kontrol altına almak için bu 

modulü kullanabilir.    

3. Sistem seçiminde mutlaka tecrübeli danışman tercih 

edilmelidir. Danışmanlık ücretleri yüksek olduğu için, projeler 

bazen öngörülenden daha fazla uzayabilir, proje başarısız 

olabilir, bu nedenle proje maliyeti riskine çok fazla girmemek 

için kalifiye danışmanlar, proje bazlı kadroya alınabilir. 

4. Projelerde, köklü iş yapış şekli ve süreçler büyük oranda 

değiştireceği için, değişime ayak uyduramayan ya da işlerinin 

ellerinden alınacağını düşünen yönetici veya çalışanların 

direnç göstermeleri muhtemeldir. Dirençle karşılaşmamak 

için, proje lansmanı yapılmalı, çalışanlarla sürekli iletişim 

halinde olunarak kararlara katılım için bilgilendirme 

toplantıları yapılmalıdır. Mutlaka Change management 

yapılarak proses değişimleri, insan ve finansal kaynakları 

doğru yönetilmelidir. Çalışanların sisteme karşı direnç 

gösterip göstermediği konusu araştırılmış olup, ERP’yi 

kabullenmelerinin zaman aldığı bulgusuna 

ulaşılmıştır(Karabaş, vd., 2017). 

5. Projenin hayata geçirilmesi için bir sahibinin olması gerekir. 

Üst düzey CEO, CFO vb. yöneticilerden Proje sponsoru 

atanmalıdır. Proje gelişim aşamalarının belli periyodlarla, 

mesela aylık toplantılarla rapor edildiği, takibinden sorumlu, 

proje streeing komite / yürütme kurulu oluşturulmalıdır.  
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6. Takım ruhunu temin etmek amacıyla iş toplantılarının yanı sıra 

çalışan motivasyonu için toplu olarak kahvaltı, yemek, spor ve 

fiziksel, kültürel aktiviteler yapılabilir.  

7. Risk Yönetimi yapılmalı; proje için risk olabilecek faktörler 

belirlenmeli; örneğin ekipman olarak proje kurulum maliyeti, 

danışman ve ilgili iş birimlerinden proje için çekilecek olan 

çalışanların iş birim maliyetleri ile proje için yeni oluşturulan 

kadrolar, ofis ve donanım maliyetleri doğru öngörülmeli, proje 

mappingi ve yönetimi iyi yapılmalıdır. 

8. Proje kapanışından sonra GRC (Governance, Risk and 

Compliance) görev yetki ve rol dağılımı yapılmalıdır. SAP 

GRC Access Control şirket içindeki erişim ve yetki dağılımını 

öngörülen kurallara uygun olarak yönetimini sağlar. Örneğin, 

satış talebi açan kullanıcı satışı onaylamamalı, stok girişi 

yapan kullanıcı stok sayımı yapmamalıdır. Access Control 

yetki dağılımından kaynaklanan tehlikelerin ve risklerin 

yönetimini ve denetlemesini kolaylaştırır (Gülersönmez, S.). 

Böylece departmanlar arası görev ve yetki kargaşası ortadan 

kalkacak, alım yetli ve limitlerine göre onay akışı hiyerarşik 

olarak çalışacaktır.  

9. Bundan sonra yapılacak proje başarısında, ekip işbirliğinin 

rolünü incelemek üzere, ilgili firmadan önceden gerekli 

izinlerin alınarak spesifik olarak çalışılması; ERP öncesi ve 

sonrası departman / pozisyon / terfi / ücret / personel sayısı / iş 

süreçleri ve iş yapış süresinin ölçülerek analiz edilmesi ERP 

uygulamasına geçecek diğer firmalar için faydalı olacaktır. 

10. Başarılı projelerin çıktısı her zaman başarılı bir ekibe bağlıdır. 

Bu nedenle, proje başarısının ekibe terfi, maaş zammı, kariyer 

planlaması vb. olarak olumlu geri dönüşü olmalıdır.  
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1. Giriş  

Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin gündeminde 

önemli bir maddedir; çünkü vatandaşlar, kalkınmanın ilerlemesini eğitim, 

sağlık hizmetleri, sosyal refah, toplu konut vb. kamu hizmetlerindeki 

iyileştirmelerle daha kolay algılayabilir. Bu durum, ayrıca daha büyük bir 

refah duygusu ve daha iyi bir yaşam kalitesi konusunda farkındalık yaratır. 

E-devlet, kamu hizmetlerini iyileştirmek için stratejik bir öneme sahiptir. 

Gelişmekte olan ülkeler için, kalıcı yolsuzluk sorunu, en azından kısmen, 

yetkililer ve hizmet kullanıcıları arasındaki kişisel işlemlerin kaldırılması 

yoluyla azaltılabilir (Knox & Janenova, 2019, s.600). Vatandaşlar, farklı 

ve karmaşık bürokratik gereksinimlere sahip olabilecek birden çok devlet 

kurumuyla birkaç belge alışverişinden kaçınan daha hızlı, daha verimli 

hizmetlere ulaşma imkanı bulabilir.   

E-devletin kamu hizmetinin kalitesinin artırılmasının yanında, 

vatandaşın devletle iletişim ve etkileşimini de kolaylaştırarak güven ilişkisi 

kurma potansiyeli vardır. Bilgi Teknolojileri (BT) kamu hizmetine 

erişilebilirliği artırma potansiyelinin yanında şeffaflık ve katılım için de 

yeni bir kanaldır (Demirel, 2006, s.83).  

Günümüzde özelikle yönetimin yeniden yapılandırılması 

çabalarıyla önem kazanmaya başlayan e-Devlet, bütünleşmiş strateji, 

süreç, organizasyon ve teknolojiyi ifade eden bir kavramdır. Vatandaşların 

ya da iş dünyasının devlet kurumlarıyla olan ilişki ve işlemlerinin 

elektronik ortamda gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Kamu 

hizmetlerinin, tarafların doğrudan bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş 

tokuş yapmaya gerek kalmadan açık veya sınırlı kullanıcıların ulaşabildiği 

kapalı ağlar üzerinden elektronik olarak yapılabilmesi şeklinde 
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tanımlanabilir (Çukurçayır-Ekşi, 2001, s. 102-105; Özer & Otyzbay, 2018, 

s.72). 

E-dönüşümün başarılı bir şekilde uygulanması için kamu hizmetleri 

ve aralarındaki iş birliği, e-devlet platformları ve ara yüzleri geliştirmek ve 

bunları yönetmek için iş prosedürleri ve elektronik merkezi kimlik 

doğrulama ve kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesi sistemine ihtiyaç 

vardır. Bunu yanında etkin ve şeffaf işleyen bir kamu yönetimi de 

gerekmektedir. Vatandaşın e-devleti kabulü için devletin e-dönüşümde 

liderlik etmesi gerekmektedir. Politikacılar ve politika yapıcılar, kurumsal 

değişimi, stratejileri, kullanıcıları ve vatandaşları kullanarak politikaları 

etkinleştirmelidir (Demir, 2018, s.1). E-devlet projelerinde altyapıya 

yapılan yatırım, düzgün hizmet sunumu için önemlidir ancak tek başına 

yeterli değildir bunun yanında idari, yasal düzenlemelerin de yapılması 

gerekmektedir (Demirel, 2006).  

E-devletin önündeki engeller; altyapı ve sürecin birlikte 

yürütülememesi, vatandaşın e-devleti benimsememesi, erişimde fırsat 

eşitliği, kurumların işbirliği ve birlikte çalışabilir bir sistemden yoksun 

olması, iş süreçlerinin e-devlete göre düzenlenmemesi, hukuki uygulama 

sorunları, veri güvenliği ile ilgili sorunlar ve proje tasarımlarında 

vatandaşın ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi olarak özetlenebilir. E-devlet 

uygulamalarının önündeki önemli engellerden biri yolsuzluk ve şeffaflığın 

sağlanamamasıdır. Bununla birlikte, vatandaşlar ve kamu otoriteleri sosyal 

medya aracılığıyla etkileşime girdiğinde mahremiyet, veri güvenliği ve 

yönetimi, erişilebilirlik, sosyal içerme ve bilgi politikalarıyla ilgili sorunlar 

ile ilgili yeni zorluklar vardır (Efendioğlu & Sezgin, 2007, s.219). Web 

teknolojilerinin kullanımında ulusal güvenlik, ifade özgürlüğü ve şeffaflık 

arasında hassas bir denge vardır. Resmi mesajların ve bilgilerin kamu 

otoriteleri tarafından bloglar, tweetler ve diğer sosyal medya aracılığıyla 

yayılması kolaydır, ancak halka yönelik olmayan birçok bilgi sızıntısı riski 

vardır (Otniel, 2015, s.25). 

E-devlet projeleriyle ilgili olarak, hükümet yetkililerini bütçe 

optimizasyonunu ele almaya ve öncelikli alanlara odaklanmaya zorlayan 

siyasi baskı olarak adlandırılabilecek riskleri de e-devletin önündeki 

engellere eklemek gerekmektedir. Teknik açıdan, başarısız bir proje kamu 

makamlarını etkileyecektir, ancak başarılı bir proje, projeyi yürüten BT 

şirketine fayda sağlayacaktır. Bu nedenle hükümetler, projeleri tasarlama 

ve uygulamada çekingen davranabilmektedir (Tănăsescu, 2018).  

Yukarıda sayılan ve gelişmişlik düzeyine bakmadan her ülkede 

karşılaşılabilen sorunların yanında her ülkenin kendine has engellerinden 

de bahsetmek gerekir. Örneğin bu çalışmanın konusu olan Romanya gibi 

komünizm sonrası devletler, geçiş sürecinde oldukları için hala güçlü 

kurumlardan yoksun olabilmekte; siyasi bağlam, tamamlanmamış reform 
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girişimleriyle istikrarsız olabilmektedir. Bu ülkelerde kontroller ve 

dengeler henüz tam olarak kurulmamıştır; idari kapasite iyileştirmesi 

gerektirir. Bu nedenle bu ülkeler e-devlet için hazır bir yapı üzerine inşa 

edemedikleri e-dönüşüm projelerinde diğer ülkelerden farklı problemlerle 

karşılaşmaktadırlar (Špaček, Csótó & Urs, 2020b, s.215; (Knox & 

Janenova, 2019, s.600).   

1946'dan 1989'a uzanan kırk üç yıl, Romanya, Doğu ve Orta 

Avrupa'daki en diktatör komünist yönetime tanık oldu. Sosyoekonomik 

çevrenin bozulması, merkezi ve politik temelli kamu yönetimi mirası, 

yozlaşmanın yaygın ve ortak yayılması eylemler, zayıf organizasyon yapısı 

ve reformları planlayıp uygulayabilen ve insanlarla etkili bir şekilde 

iletişim kurabilen uygulanabilir kamu kaynaklarının tamamen yokluğu, 

tutarlı ve yeterli bir stratejik reform gündemi oluşturmanın önünde engel 

olmuştur. 1991'den bu yana, Romanya toplumunun dönüşümünü etkileyen 

başlıca etmenler şunları içeriyordu: ekonomik reformlar, AB’ye bağlılık, 

yolsuzlukla mücadele ve Romanya kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik 

ve demokrasiyi geliştirme. Bu dönemde ülke, Romanya'daki Birleşmiş 

Milletler, AB ve Dünya Bankası gibi küresel kurumlardan ve bağışçılardan 

gelen yardım ve desteğe bağlı olarak değişim ve reform sürecine girdi. 

Romanya’da reform, 1991 Anayasa değişikliğini takiben başladı, reformun 

ikinci dalgası AB'ye katılımdan önce olmuştur (El Ammar & Profiroiu, 

2020, s.75). Romanya e-devletinde ilk aşama, 1989'da komünizmin 

çöküşünden hemen sonra başladı. Nispeten iyi organize edilmiş (o zaman 

için ve Doğu Avrupa için) BT altyapısına dayalı olarak, kamu kurumlarına 

dijitalleşme projelerini uygulamak için yasal araçlar sunmak için yasalar 

oluşturuldu. 2000'lerde Romanya, Avrupa Birliğine girmeye 

hazırlanıyordu, bu nedenle AB tavsiyelerini ve gerekli şartlılıkları 

uygulamaya koymaya çalıştı. 2007'den sonra, Romanya’nın e-devlet 

gelişiminin hedefleri (mevcut stratejik belgelerden bir bakışta görüldüğü 

gibi), Avrupa Komisyonunun hedeflerine çok sıkı sıkıya bağlı kaldı ve 

bunlarla ilişkilendirildi (Špaček, Csótó & Urs, 2020a, s.127). Ancak e-

dönüşüm sürecinde yakaladığı bu hızlı ve başarılı başlangıç sürdürülebilir 

olmamıştır.  

2021 yılına gelindiğinde dijitalleşme süreci tüm ülkelerde olduğu 

gibi Romanya'da da bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 2015 

yılında Avrupa Komisyonu dijitalleşme ile ilgili yeni bir strateji 

belirleyerek rekabet gücünü artırmak için Avrupa Dijital Tek Pazar 

stratejisinin temelini attı. Stratejinin amacı, Avrupa ekonomisinin, 

endüstrisinin ve toplumunun yeni dijital çağla uyumlu olmasını ve 

elektronik çözümler, veriler ve sınır ötesi dijital hizmetlerin yanı sıra dijital 

Avrupa için AB projesinin bir parçası olmasını sağlamaktır. Özellikle bu 

stratejiden sonra AB üyesi ülkeler için dijitalleşme bir seçim değil bir 

gerekliliktir. Çünkü, AB ağlar üzerinden yürüyen sınır ötesi bir dijital 
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Pazar öngörmekte ve üye ülkelerinin bu doğrultuda e-dönüşümünü takip 

etmektedir.  

Romanya’nın e-devlet uygulamaları ve uygulama sorunlarının 

değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, öncelikle e-devlet gelişim 

süreci politikalar, yasalar, projeler bazında kronolojik olarak incelenmiş, 

2020 yılı itibarı ile Romanya’da verilen e-devlet hizmetleri ve nitelikleri 

değerlendirilmiş, arkasından Romanya’nın e-devlet göstergeleri AB 

ülkeleri ve dünya ülkeleri arasındaki yeri açısından değerlendirilmiştir.   

2. Başlangıçtan Bugüne Romanya’da E-Devlet Gelişim Süreci   

Romanya e-devletinde ilk aşama, 1989'da komünizmin çöküşünden hemen 

sonra başladı. Nispeten iyi organize edilmiş (o zaman için ve Doğu Avrupa 

için) BT altyapısına dayalı olarak, kamu kurumlarına dijitalleşme 

projelerini uygulamak için yasal araçlar sunmak için yasalar oluşturuldu. 

2000’lere gelmeden 1996’da telekomünikasyon mevzuatı oluşturulmuş, 

yerleşik operatör Romtelecom özelleştirilerek sabit hat telekomünikasyon 

alanında rekabetin temeli atılmıştır. 1997’de iki GSM operatörü faaliyete 

geçmiş 2000 yılında, kablosuz veri işlemleri için ilk lisanslar verilerek 

telekom operatörlerinin hizmet sunmasına izin verilmiştir (Stoica & Filip, 

2005). 

2000'lerde Romanya, Avrupa Birliğine girmeye hazırlanıyordu, bu 

nedenle AB tavsiyelerini ve gerekli şartlılıkları uygulamaya koymaya 

çalıştı. 2007'den sonra, Romanya’nın e-devlet gelişiminin hedefleri 

(mevcut stratejik belgelerden bir bakışta görüldüğü gibi), Avrupa 

Komisyonunun hedeflerine çok sıkı sıkıya bağlı kaldı ve bunlarla 

ilişkilendirildi (Špaček, Csótó & Urs, 2020a, s.127). Ancak e-dönüşüm 

sürecinde yakaladığı bu hızlı ve başarılı başlangıç sürdürülebilir 

olmamıştır.  

2000-2003 Dönemi: Yasal Altyapının Kurulması  

Romanya, e-dönüşümde 2000- 2003 yılları arası ilk dönemde, 

sıfırdan başlayarak çok kısa bir sürede önemli başarılar elde etmiştir. 

Romanya, e-devlet sürecine hızlı-güçlü ve e-devleti ilgilendiren tüm 

alanları ilgilendirecek altyapıyı kapsayacak bir yasal çerçeve çizmeyle 

başladı. E-Avrupa sürecinde de yayınlanan tüm direktifleri ulusal 

mevzuatına geçiren ilk ülkelerden olmuştur. Ayrıca Uluslararası seviyede 

ilgi gören başarılı e-Devlet pilot projeleri başlatılmıştır. Bu gelişmeler, 

Romanya kamu yönetiminin dijitalleşmesi (AB entegrasyon süreci için 

gerekli reform bağlamında) ve Romanya e-Devlet portalının başlatılmasına 

yapılan önemli yatırımlarla ilişkilendirilmiştir (Şandor, 2008).  

2000’li yıllarda e-dönüşüm mevzuatı aşağıdaki şekilde özetlenebilir 

(EU, 2014, s.16):  
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 2001 yılında 677/2001 sayılı kanunla Ombudsman kurumuna 

kişisel verilerin işlenmesinin hukuka uygunluğunu denetleme yetkisi 

verilmiştir. (2005 yılında bu yetki, 102/2005 sayılı yasa ile Kişisel 

Verilerin İşlenmesi için Ulusal Denetim Otoritesi kurularak bu kuruma 

devredilmiştir). 

 676/2001 sayılı kanunla Elektronik iletişim sektöründe kişisel veri 

işleme ve mahremiyetin korunması yasal güvence altına alınmıştır (bu yasa 

506/2004 sayılı yasa ile güncellenmiştir). 

 455/2001 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile e-İmza'ya ıslak imza 

ile aynı yasal statü verilmiştir.   

 123/2002 sayılı kanunla, kamusal bilgiye erişim bir hak olarak 

tanınmış, kamu kurumlarına 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu 

getirilmiştir. Bilgi vermeyen kurumlara ceza verilmesi öngörülmüştür. 

 291/2002 sayılı Yerel Vergilerin Elektronik Olarak Ödenmesi 

Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun, yerel kamu idaresi yetkililerinin 

vatandaşları yerel vergilerin elektronik olarak ödenmesi konusunda 

bilgilendirmek için gerekli tüm önlemleri almasını şart koşmaktadır. 

Kanundan sonra 24/2002 sayılı Hükümet Yönetmeliği ile Romanya'daki 

tüm belediyeler ve şehirler için yerel vergi tahsilatı için elektronik 

sistemlerin konuşlandırılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sistemler 

vatandaşların yerel vergilerle ilgili bilgilere erişimini sağlar ve yerel 

borçların ödenmesi için hızlı ve rahat bir çözüm sunmayı amaçlar. 

 34/2002 Elektronik İletişim Ağlarına, İlgili Tesislere ve Bunların 

Ara Bağlantılarına Erişim Yönetmeliği ve 79/2002 sayılı İletişim İçin 

Genel Düzenleyici Çerçeve Yönetmelik ile elektronik iletişimin yasal 

çerçevesi belirlenmiştir. Romanya, Avrupa'da elektronik haberleşmeye 

ilişkin Avrupa Birliği düzenleyici çerçevesini ulusal mevzuata aktaran ilk 

ülkedir. Yönetmeliklerin hükümleri şu alanlar etrafında düzenlenmiştir: 

elektronik iletişim, operatörlerin hakları ve yükümlülükleri, ulusal 

düzenleyici otoritenin yetkileri ve düzenleyici otoritenin önemli pazar 

gücüne sahip operatörlere belirli yükümlülükler getirme olasılığı ile ilgili 

yeni kavramların tanımlanması.   

 365/2002 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu (2006'da 565 sayılı 

Kanun ile değiştirilmiştir), E-ticareti ve elektronik mesajlaşma veya 

İnternet üzerinden veri alışverişi gibi diğer temel kavramları tanımlar. Ele 

alınan ana noktalar şunlardır: bilgi toplumu hizmetlerinin serbest dolaşımı, 

elektronik yollarla yapılan sözleşmeler, elektronik yollarla ticari iletişim 

ve e-ödemelerle ilgili sahtecilik. Ayrıca, elektronik ödeme araçlarını tahrif 

etmek için ekipman bulundurmaya ağır cezalar öngörür. Ayrıca, 

Romanya'da kayıtlı bir e-İşletmeyi kimin ve nasıl başlatabileceğini de 

belirler. 

Bu yasal düzenlemelerin yanında, 2002’de beş yıl önce %2 olan 

internet kullanım oranı %10’a çıkmış, “.ro” uzantılı domainler üç katı 
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artarak 50.000’e ulaşmıştır. E-ihale sistemi, tek siteden çevrimiçi erişime 

açılmıştır ve AB tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilmiştir. Özel 

sektör ve devletin birlikte finanse ettiği Bilgisayarlaştırılmış Eğitim Projesi 

başlatılmış 1220 liseye bilgisayar ekipmanı 610 okula eğitim yazılımı 

sağlanmış, 13.000 öğretmene eğitim verilmiştir (Stoica & Filip, 2003; 

Vrabie, 2009). 2003'te, Maliye Bakanlığının 2003-2006 BT Stratejisi 

belgesi yayınlandı. Ancak 2003 yılından sonra uygulama ritmi önemli 

ölçüde yavaşladı; e-devlet uygulamalarının yürütülmesine dair e-devlet 

sitesinin iyileştirilmesi gibi bazı çalışmalara devam edilse de e-devlet 

projeleri hakkında yeni bir gelişme yaşanmamıştır (Şandor, 2008). Bu yıl 

itibariyle işlevsel hale getirilmesi öngörülen Adres Değişikliğini Bildirmek 

İçin Bilgi Sistemi, Faturaların İnternet Üzerinden Ödenmesi İçin Sistem 

gibi sistemler işlevsel hale getirilememiştir. Yine yerel vergilerin internet 

üzerinden ödenmesi zorunlu hale getirilmesi öngörülse de belirlenen 

hedefe ulaşılamamıştır. Zorunlu olduğu halde başkent Bükreş'te, 2005 

yılında 2 milyon kişi için yaklaşık 600 kullanıcı; 120.000'den fazla vergi 

mükellefi ile başkentten sonra en büyük belediye olan Yaş'da, 2005 yılında 

sadece 20 kullanıcı sistemi kullanmıştır (Stoica & Filip, 2005).   

2003-2006 Dönemi: Uygulamaya Geçirilemeyen Yasalar-Değişime 

Direnç   

2003-2006 stratejisi döneminde hazırlanan mevzuat aşağıdaki 

gibidir (EU, 2014, s. 15-18; Chiriac & Szabó, 2009; Ionica, Edelhauser & 

Dima, 2013, Isac & Isac 2010):  

 304/2003 sayılı Evrensel Hizmet ve Kullanıcıların Ağlar ve 

Elektronik İletişim Hizmetleriyle İlgili Hakları Kanunu ile telekom 

pazarının tamamen serbestleştirilmesi, tüm vatandaşlar için daha düşük 

maliyetlerle daha iyi ve çeşitlendirilmiş hizmetlerin bulunmasının 

koşulları belirlenmiştir. Kanun,  Rehber hizmetlerinin sağlanması için 

herhangi bir özel veya münhasır haklar verme yasağı gibi ilkeleri 

uygulamaktadır. 

 571/2003 sayılı kanun ve bu kanunun değiştirilmiş hali 260/2007 

sayılı Ticari İşlemlerin Elektronik Kaydı Kanunu, elektronik biçimde 

fatura, vergi faturası veya makbuz düzenleyen ve alan kişiler arasındaki 

ekonomik satış veya mal veya hizmet alışverişi işlemlerine ilişkin verileri 

içeren elektronik belgelerin yasal rejimini belirler. Yasal işlemlerin 

sonucu, geçerliliği ve etkileri ile x tarafından sağlananlar ile ilgili yasal 

hükümlerle desteklenmiştir. 

 161/2003 sayılı Yolsuzlukla Mücadele Kanunu: Kanun, kamu 

görevlilerinin mali tablolarının çevrimiçi olarak yayınlanmasını talep 

ederek elektronik yollarla bilgi yönetimi ve kamu hizmetleri yönetiminde 

şeffaflığa ilişkin hükümler içermektedir. Ayrıca siber suçların önlenmesi 

ve bunlarla mücadele için hükümler de içerir. 
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 589/2004 sayılı, Elektronik Noterlik İşinin Yasal Statüsü Kanunu 

ile e-noterliğin yasal statüsü belirlenmiştir. Kanunda noterlik belgelerinin 

elektronik ortamda olması, noterin elektronik imzası ile imzalanması ve 

noter tarafından idare edilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

 6/2006 sayılı Elektronik Ödeme Araçlarının Verilmesi, 

Kullanılması ve Bu Tür İşlemlerin Kullanıcıları Arasındaki İlişki Kanunu: 

Bu kanun, Romanya genelinde e-ödeme araçlarının yayımlanmasını ve 

kullanılmasını düzenleyen ve bu tür araçların faaliyetlerinin yanı sıra 

hizmet sağlayıcılar, kullanıcılar ve sürece dahil olan diğer kurumlar 

tarafından yapılması gereken koşulları izlemeye yönelik hükümleri ortaya 

koymaktadır. Kanun, 389/2007 sayılı Uzaktan Erişimli Ödeme Araçlarının 

Onaylanma Prosedürü yönetmeliğiyle güçlendirilmiştir. Yönetmelik, 

internet bankacılığı, ev bankacılığı veya mobil bankacılıktaki ödeme 

işlemleri için geçerlidir. Amaç, internet bankacılığı işlemlerinin gizlilik, 

kişisel verilerin korunması, güvenlik ve özgünlük ile gerçekleştirileceği bir 

ortam yaratmaktır. 

 337/2006 sayılı kanun, 34/2006 Kamu İhaleleri, Bayındırlık 

İmtiyaz Sözleşmeleri ve Hizmetler İmtiyaz Sözleşmeleri Acil Durum 

Yönetmeliği ve 1660/2006, 925/2006, 94/2007, 198/2008 sayılı Hükümet 

Kararları: AB e-ihale direktifini iç mevzuata dahil eden bu hukuki 

düzenlemeler, ihalelerin ve mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin 

elektronik ortamda yapılmasına dair gerekli prosedürleri düzenlemiş ve 

ihalelerle ilgili hükümleri içeren önceki tüm kanunları yürürlükten 

kaldırmıştır.  

Bu dönemde hazırlanan mevzuatın yanında Romanya’nın 

göstergelerinde ilerleme olmuştur. Örneğin e-devlete hazır olma durumu 

ile ilgili dünya sıralamasındaki yeri 50’den 47’ye ilerlemiştir. Ancak e-

devlet projelerindeki durma eğilimi, yukarıdaki yasal mevzuatın 

uygulanmasına gölge düşürmüştür. Bu dönemi genel olarak 

değerlendirmek gerekirse, bu dönemde yapılan yasal düzenlemeler bir 

trend olarak AB direktiflerini iç hukuka aktarmaktan öteye geçememiştir. 

E-devlet projeleri de yerel gerçeklerden uzak olarak tasarlandığı için bir 

trendi yakalama çabasına dönüşmüş, sürecin umut verici başlangıcı durma 

noktasına gelmiştir. Dönemin projeleri ile ilgili en önemli eleştiri, yerel 

düzeylerin idari ve mali kapasitesinin sınırlılıklarının göz ardı edilmesi, 

yapılan yeniliklerin alt birimlerde uygulanmasının zorunlu tutulmasının 

rasyonel yaptırımlarının olmamasıdır (Stoica & Filip, 2005). Kanunlarla 

ilgili başka bir eleştirel tespit de kanun koyucunun, tüm klasik araçlardan 

vazgeçemediği için, kamu idaresi yetkilileri tarafından kamuya açık bilgi 

ve hizmetlerin sağlanmasında elektronik araçların kullanılmasıyla birlikte, 

sırasıyla kağıt üzerindeki geleneksel prosedürlerin de kullanılmasıdır 

(Chiriac & Szabó, 2009). Bunların yanında özellikle yerel düzeylerde 

çalışan kamu görevlilerinde e-dönüşüme karşı  işlerini kaybetme 

korkusuyla direnç gösterildiği de belirtilmektedir (Stoica & Filip, 2003).   
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2006-2010 Dönemi: Yeni Projeler-Halkta Düşük Teknoloji Kabulü  

Haziran 2006'da AB Bakanlar Konseyi, 2010 e-devlet eylem Planını 

onayladı. Planda üye devletlerin, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi, 

elektronik satın almanın uygulanması ve merkezi ve yerel yönetimler 

arasında işlevsel bir ağ oluşturma konusuna vurgu yapılmıştır (Chiriac & 

Szabó, 2009). Planın ve AB direktiflerinin doğrultusunda aşağıdaki yasal 

düzenlemeler yapılmıştır:  

 109/2007 sayılı Romanya Kamu Sektörü Bilişim Kanunu (EU, 

2014, s.18) : Romanya, kamu sektörü bilgilerinin yeniden kullanımına 

ilişkin 2003/98 sayılı AB Direktifini iç hukuka aktarmıştır.  

 135/2007 sayılı Belgelerin Elektronik Ortamda Arşivlenmesi 

kanunu ile arşivlenecek veya elektronik formatta saklanacak idarenin 

belgelerinin oluşturulması, korunması, danışılması ve kullanılması için 

geçerli yasal rejim belirlenmiştir (Colesca & Liliana 2008, s.121).  

 Elektronik Tek Temas Noktası (EU, 2014, s.16-23): 49/2009 sayılı 

Romanya'da İş Kurma Ve Hizmetlerin Elektronik Yollarla Sunulması 

Özgürlüğüne İlişkin Kanun ve 922/2010 sayılı Elektronik Tek Temas 

Noktası Organizasyonu ve Operasyonu konulu hükümet kararı ile 

Elektronik Tek Temas Noktası Portalı (elektronik PCU) kurulması 

kararlaştırılmıştır. Portalın hedefi, Romanya'da faaliyetlerini yürütmek 

isteyen hizmet sağlayıcıların ihtiyaç duyduğu bir dizi etkileşimli formun 

yanı sıra tüm bilgilerin, çalışma prosedürlerinin ve bir dizi etkileşimli 

formun rahat bir şekilde alınmasına izin vermektir. Ayrıca, ulusal iş 

bağlamı, hedefleri ve faydaları, ilgili makamlar, alandaki mevzuat ve 

finansman düzenlemeleri hakkında bilgi sağlar. 

Bu düzenlemelerin yanı sıra bu dönemde Ulusal e-ihale sistemi 

iyileştirilmiştir (EU, 2014, s. 24): Romanya, Dijital Gündem Ajansının 

sorumluluğunda olan merkezi bir e-ihale platformunda (eLicitatie.ro) tüm 

Romanya ihale makamlarının, kamu ihale prosedürleri çerçevesinde 

bildirimlerini yayınlamaları ve bir kamu makamına ürün veya hizmet 

sağlamayı amaçlayan tüm işletmelerin platforma erişmesi hedeflenmiştir. 

1 Ocak 2007'den itibaren ihale bildirimlerinin AB Resmi Gazetesine (OJS 

eSender olarak) iletilmesi için ulusal tek nokta olmuştur. Ayrıca, toplam 

kamu alımı miktarının % 20'sini sürdürmek için etkileşimli ve işlemsel 

hizmetler sunacak bir altyapı planlanmıştır. Ayrıca 2008’de Bilgi Toplumu 

Hizmetleri Ajansı (ASSI) “e-Devlet hizmetlerinin Ulusal Elektronik 

Sisteme (SEN) entegrasyonu için Platform” projesini tamamladı. Proje ile 

E-Devlette Tek Temas Noktası (elektronik) ve Tek Durak Mağaza 

konseptini tanıtarak, merkezi kamu idaresi tarafından vatandaşlara ve 

işletmelere sağlanan e-Devlet hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

amaçlanmıştır (Chiriac & Szabó, 2009). 
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Dönemde altı çizilmesi gereken başka bir gelişme ise Yerel 

Topluluklar Elektronik Ağları (LCEN'ler) (EU, 2014, s.23) kurulmasıdır. 

LCEN'ler yerel toplulukları (okullar, kamu ofisleri ve kütüphaneler) 

İnternet'e bağlar. Ağların kapsadığı her alanda Kamu Erişim Noktaları 

oluşturulmuştur. Amacı, kırsal bölgelerdeki dijital uçurumu azaltmak, 

okullarda BT kullanımını teşvik etmek ve vatandaşlar ile idare arasındaki 

etkileşimi kolaylaştırmaktır. Ağ, 1,7 milyon Romen vatandaşını (Romanya 

kırsal alanlarının% 10'u) hedefleyerek, Romanya genelinde 255 kırsal 

topluluğu ve küçük kasabayı kapsadı. 

2009’a gelindiğinde internet bağlantısı %76 artış sağlamış, 

genişband internet bağlantısı sayısı önceki yıllara göre iki kat artarak 2,1 

milyona ulaşmıştır (Gherasim, Andronie, & Ghiorghita, 2010). Ancak bu 

dönemde Romanya e-devlet göstergeleri AB ülkeleri arasında en düşük 

ülke olmuştur (Borisov & Bărbulescu, 2012, s. 53).Yine bu dönemde e-

devlet kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmada, kullanıcıların %10’nun 

hiç e-devlet kullanmadığı, %87’sinin e-devleti bilgi alma amaçlı kullandığı 

yalnızca % 3’ünün işlem yaptığı belirtilmiştir. Bu sonuçlarda halkın e-

devlet kabulünün rolünün yanı sıra e-devlet hizmetlerinin kalitesinin de 

rolü olduğu söylenebilir (Colesca & Liliana 2008, s.125).  Bu dönemde de 

yasal düzenlemelerde başarı sağlansa da projeler ve uygulamalarda e-

devlet kabulü, hizmetlerin niteliği gibi problemler devam etmiştir (Litan, 

Sterea & Stoian, 2011).  

2009-2013 Dönemi: Altyapı Atılımları - Kamu Kurumları Arasında 

İşbirliği Eksikliği  

2009 yılında Romanya 2009-2013 e-Romanya stratejisini kabul 

etmiştir. Stratejinin temel hedefi, vatandaşlara ve özel sektöre verilen 

hizmetlerin dijitalleştirilmesi için ulusal ve entegre bir sistem kurmak 

olarak belirtilmiştir (Pocora vd., 2011). Plan dahilinde 2010 yılında Ulusal 

Bilişim Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (ICI) (EU, 2014, s. 24) 

kurulmuştur. ICI, bilgiye dayalı sistemlerin veya faaliyetlerin 

geliştirilmesi, iletişim ağlarının uygulanması için kurulmuş, Romanya'daki 

BT yeniliği için en önde gelen araştırma ve geliştirme merkezidir. ICI'nin 

misyonu, BT alanında bilimsel ve teknolojik destek ve bilgiye dayalı bir 

bilgi toplumunu teşvik etmek için gerekli yapıları geliştirmektir. 

Enstitünün ana uzmanlık alanları şunlardır: çeşitli ortamlarda uygulama 

geliştirme için iletişim ağları ve gelişmiş teknolojiler; bilgi ve öğrenmeye 

dayalı sistemler ve kamu yararına olan alanlarda BT uygulamalarının 

araştırılması. 

Bu dönemde, e-devlet altyapısı ile ilgili iki önemli proje 

başlatılmıştır (EU, 2014, s.4-24):  

 2011 e-Kimlik / E- Doğrulama “Entegre Ulusal Sistemin Kişisel 

Kayıtlara İlişkin Bilgilerin Tanıtımı ve Güncellenmesi” projesi:  Böyle bir 
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sistemin oluşturulması, kimlik belgelerinin Romanya mevzuatı ve AB 

tavsiyelerine uygun olarak düzenlenmesini ve yönetilmesini gerektirir.   

 2013’te Bilgi Toplumu Bakanlığı “Birlikte çalışabilirlik için 

altyapının geliştirilmesi ve Merkezi Yönetim'e güvenli erişim” veya 'PKI-

BRIDGE Development' projesini başlattı. Projenin ana hedefi, farklı 

şirketlerden PKI teknolojisini (Açık Anahtar Altyapısı) kullanan 

kuruluşlar arasında güvenli işlemlere izin veren birlikte çalışabilirlik bilgi 

güvenliği altyapısının geliştirilmesidir. Projenin amacı, vatandaşlara hem 

sistem içinde hem de dış dünyayla, işletmeler ve STK'larla yoğun bilgi ve 

veri alışverişi için destek sağlamaktır. 

Bunun yanında, 1235/2010 sayılı Hükümet Kararı ile Ulusal Bilgi 

Toplumu Yönetimi Merkezi (CNMSI) ile işbirliği içinde, kredi kartlarıyla 

kullanılmak üzere bir e-Ödeme platformu kurulmuştur. Platformun temel 

amacı, vergi dairelerinde kuyrukların ortadan kaldırılması, böylece 

vatandaşların, işletmelerin ve Kamu İdaresinin hem zamandan hem de 

maliyetten tasarruf etmesini sağlamak amaçlanmıştır (Gatman, 2011, 

s.229).    

Dönem, genel olarak değerlendirildiğinde altyapı ile ilgili önemli 

projeler geliştirildiği, yasal mevzuatla ilgili düzenlemelerin seyreldiği, e-

stratejide yasal mevzuattan çok kurumsal çözümler arandığı 

görülmektedir. İnternet'i kamu yetkilileriyle etkileşim için kullanan 

vatandaşların oranı bir önceki yıla nazaran 3 puan artarak % 41'e 

yükselmiştir. Ancak, E-Devlet alanında, Romanya, hem vatandaşlar (% 8 

ile) hem de işletmeler (% 50 ile) açısından AB ülkeleri arasında en düşük 

sıradadır. Çevrimiçi hizmet sunumunda Romanya, hem vatandaşlara 

yönelik hizmetlerde (% 50'de) hem de işletmelerde (% 75'te) AB 

ortalamasının oldukça altındadır (Edelhauser & Lupu, 2012, s.122). 

Dönemin başarısızlığının en temel nedeninin ilk dönemde başarı gibi 

görünen yasal mevzuatın sosyal ve teknik altyapı düşünülmeden doğrudan 

AB direktiflerinin iç hukuka aktarılması olduğu belirtilmiştir. E-devlet 

sitesi, e-ihalelerde şeffaflık, belediyelere vergi ödemelerinin internetten 

yapılması gibi zorunluluğu gibi “son kullanıcıya” dönük hizmetlerin arka 

planındaki kurumsal ve kurumlar arası iş akışları planlanmadan erişime 

açık hale getirilmesinin sistemi bir başarısızlık hikayesine dönüştürdüğü 

belirtilmektedir. Ayrıca halkın da ekonomik nedenlerden dolayı dijital 

imkanlara erişiminin sınırlı olduğu ve e-devleti kabul oranının düşük 

olduğu belirtilmektedir (Porumbescu vd., 2013, s.11-13; Matei & 

Grigorovici, 2013, s.220). 

2014-2020 Dönemi: Gerçekleştirilemeyecek Seviyede Yüksek 

Hedefler - Bilgi Verme ve Form Sağlama Düzeyini Geçemeyen e-hizmet 

Düzeyi  
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2014 – 2020 Romanya için Dijital Gündem Ulusal Stratejisi dört 

stratejik hedef etrafında şekillendirilmiştir (El Ammar & Profiroiu, 2020, 

s.80): birlikte çalışabilirlik, siber güvenlik, açık erişim, Big data gibi 

alanlardaki etkinliği artırarak kamu sektörünün maliyetini düşürme; e-

eğitim, e-sağlık, e-kültür gibi hizmetlerde ilerleme sağlayarak sosyal 

alanda pozitif etki oluşturma; e-ticareti ve BT alanındaki araştırma 

geliştirme ve yeniklikleri destekleyerek özel sektörün gelişimine katkıda 

bulunma; altyapı alanında iyileştirmelerde bulunma.  

2014 yılında Romanya'daki 500.000'den fazla kayıtlı KOBİ'nin 

http://imm.msinf.ro/wps/portal  adresinden erişebilecekleri 31 özel 

uygulama içeren bir portal oluşturulmuştur. Proje, çok çeşitli bilgi ve 

çevrimiçi hizmetlerde KOBİ'lere güvenli bir ağ geçidi sağlamak ve kamu 

kurumlarının veri tabanlarını birbirine bağlamak amacıyla başlatıldı. Proje, 

kamu yönetiminin bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için 

Bilgi Toplumu Bakanlığı tarafından başlatılan bir dizi proje ve girişimin 

bir parçasıdır. İlgi alanına bağlı olarak İşletmeden İşletmeye (B2B), 

Devletten İşletmeye (G2B), Devletten Devlete (G2G) olmak üzere üç 

kategoride gruplandırılmış KOBİ'ler ve kamu kurumları için 31 uygulama 

içerir (EU, 2014, s.4).  

ABD Hükümeti Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Romanya’da 

Siber Güvenlik İnovasyon Merkezinin kuruluşu için Bilgi Toplumu 

Bakanlığına hibe vermiştir. Bu çalışma, İnovasyon Merkezinin 

oluşturulmasına yapılacak gelecekteki yatırımları analiz edecek ve özel 

kurslar ve araştırma ziyaretleri yoluyla siber güvenlik uzmanlarının 

eğitilmesi için araçlar belirleyecektir (EU, 2015, s.6)  

Romanya, 2015’te RoNET adında 783 belediyeyi birbirine bağlayan 

geniş bant ağları kurmayı amaçlayan bir proje başlatmıştır. RoNET projesi, 

Romanya’nın Bilgi Toplumu Bakanlığının ulusal geniş bant planının bir 

parçası olarak ekonomik büyüme ve istihdam yaratmak hedefiyle geniş 

bant için ulusal bir altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır (EU, 2016, 7-8). 

2016 yılında İletişim ve Bilgi Toplumu Bakanlığı, e-ticaret 

sektörünü geliştirmek için gerekli kuralları, prosedürleri ve mekanizmaları 

iyileştirmeyi amaçlayan bir proje başlattı. Projenin özel hedefleri, mevcut 

düzenleyici çerçevenin uygun bir analizini sağlayarak elektronik ticaret 

alanındaki düzenlemelerin kalitesini artırmak ve İletişim Bakanlığının 

koordinasyon ve işbirliği mekanizmalarını iyileştirmektir.   

Ayrıca, İletişim ve Bilgi Toplumu Bakanlığı idari kapasitesi ve proje 

kapasitesini geliştirmek için iki proje başlattı: Bunlardan ilki, Devlet Genel 

Sekreterliği ile ortaklaşa üç yıllık bir “e-Devlet için Geliştirme Araçlarının 

Kurulması” projesidir. Projenin ana hedefleri, Romanya 2020 için Dijital 

Gündem'de belirlenen hedeflere göre elektronik kamu hizmetlerini “yaşam 

olayları”nda konsolide etmek ve ayrıca e-Devlet için yasal, kurumsal, 
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prosedürel ve operasyonel araçları sağlamaktır. Diğeri ise proje 

kapasitesini geliştirmek için “Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 

2014-2020 Eksen 2 kapsamında finanse edilen projelerin belirlenmesi, 

proje yönetimi ve uygulanması için destek” projesidir. Son olarak aynı yıl 

hükümet 41/2016 sayılı kararname ile e-imzalı belgeleri kamu 

kurumlarının kabul etmesini zorunlu kılmıştır (EU, 2017, s.7-8).  

2017 yılında 908/2017 sayılı kararname ile Ulusal Birlikte 

Çalışabilirlik Çerçevesi oluşturulmuştur. Kararname, 1148/2016 sayılı AB 

Direktifini iç hukuka aktarmaktadır (EU, 2018, s.7). Bunun yanında siber 

güvenlik ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili yasa çalışmaları yapılmıştır.  

21 Aralık 2018 tarihinde Romanya Hükümeti, kamu kurumlarının 

web sitesine erişilebilirliğine ilişkin Acil Durum Yönetmeliğini kabul etti. 

Bu düzenleyici kanun, kamu sektörü kurumlarının web sitelerine ve mobil 

uygulamalarına, özellikle yaşlılar ve engelliler tarafından kullanıcılar 

tarafından daha kolay erişilebilmesini sağlamak için erişilebilirlik 

gereksinimleri oluşturmayı amaçlamıştır (EU, 2019, s.6). 

2019 yılında Romen makamları, 2019/1024 sayılı Açık veriler ve 

kamu sektörü bilgilerinin yeniden kullanımı hakkındaki Direktifini iç 

hukuka aktarmak için Açık Veriler ve Kamu Sektörü Bilgilerinin Yeniden 

Kullanımı Hakkında Kanun isimli yasa taslağı hazırladıklarını 

bildirmişlerdir (EU, 2020, s.16).   

Romanya’da 2015-2020 döneminde AB direktifleri doğrultusunda 

çıkarılan yasalar ve alınan hibelerle başlatılan projelerle ilgili somut bir 

gelişme kaydedilememiştir. 2011 yılında tasarlanan ve e-devletin altyapısı 

olması gereken e-kimlik projesi o zamandan beri bir dizi yinelemeden 

geçse de uygulamaya geçirilememiştir. Romanya'nın birlikte çalışabilirlik 

çerçevesi Aralık 2017'de onaylanmıştır ancak o tarihten itibaren buna 

dayalı az sayıda proje oluşmuştur. Ulusal kayıtların gelişimi henüz 

başlangıç aşamasındadır. Rumen kamu kurumlarının kademeli olarak 

ademi merkeziyetçi hale getirilmesiyle e-dönüşüm süreci daha da 

zorlaşmıştır (Romanya merkezi bir devlettir, ancak son 10-15 yılda yerel 

makamlara yetki devri sürecini başlattı). Farklı veri tabanlarını birbirine 

bağlamak ve kamu kurumları arasında veri alışverişini kolaylaştırmak için 

gerekli standardizasyon da henüz sağlanamamıştır. Stratejilerde 

dijitalleşmeye yapılan ısrarlı vurguya rağmen sorumlu organların siyasi ve 

ekonomik istikrarsızlık nedeniyle sıkça değişmesi e-dönüşümün 

koordinasyonunu imkansız hale getirmiştir (Špaček, Csótó & Urs, 2020b, 

s. 240).  

E-devlet AB'ye katılım öncesi dönemde dikkat çekmesine rağmen, 

Romanya'da e-devletin gelişimi genellikle planlanan programın gerisinde 

kalmaktadır. Ulusal kayıtların gelişimi, e-devlet çözümlerinin 

standardizasyonu ile birlikte erken bir aşamadadır. Gelecekteki gelişmeler 
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için büyük potansiyel, 2017'nin sonlarında onaylanan yeni e-kimlik 

mevzuatına atfedilmektedir. Romanya'daki durumun nedenleri aşağıda 

sıralanmaktadır: (Špaček, Csótó & Urs, 2020a, s. 140; Catalin, 2010, 

Fotache, 2020): 

 Merkezi koordinasyon eksikliği (Romanya'nın kamu sektöründe 

değişikliği belirleme ve uygulama yetkisine sahip merkezi bir kurumu 

yoktur); 

 İşleyen bir birlikte çalışabilirlik projesi yok (ulusal çerçeve 

yalnızca Aralık 2017'de onaylandı ve bundan sonra uygulamaya yönelik 

hiçbir şey ilerlemedi); 

 Ulusal kayıt yoktur; 

 Herhangi bir e-kimlik yok; 

 Siyasi istikrarsızlıktan dolayı siyasi fikir birliği yoktur; 

 Merkezi hükümeti beklemekten bıkan şehirler, kendi (gerekli 

sınırlı ve dar) çevrimiçi hizmetlerini uygulamaya başladı. Bununla birlikte, 

kurumların yerel, ademi merkeziyetçi veya merkezden uzak olduğu 

Romanya kamu sektörünün özellikleri nedeniyle, aynı şehirde ikamet eden 

kurumlar çoğu durumda birlikte çalışamamaktadır; 

 Vatandaşların ve kamu görevlilerinin dijital becerileri düşüktür. 

3. Romanya’da Verilen E-Hizmetler 

Çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşun (AB, Dünya Bankası ve 

USTDA) yardımına rağmen, Romanya’nın elektronik hükümetinin 

gelişimi ve genel olarak dijitalleşme programın gerisindedir. Yukarıda 

belirtilen stratejik belgede yazılı hedeflerin büyük çoğunluğu henüz 

uygulanmamaktadır. Örneğin, Romanya Hükümeti elektronik hükümetin 

gelişmesi için 15 eylemi sıralamasına rağmen hiçbiri tam olarak 

uygulanmamakta ve hiçbir şekilde ilerleme kaydedilememektedir. Ayrıca, 

çevrimiçi hizmetler (doğumdan bir kütüphaneye kaydolmaya kadar) olarak 

36 gündelik yaşamın içinden eylem şart koşuldu, ancak bunların 

uygulanması da programın gerisinde kaldı (Špaček, Csótó, & Urs, 2020a, 

s.143). 

Bu bölümde, Romanya’da verilen hizmetler ve bu hizmetlerin hangi 

aşamada olduğu resmedilmeye çalışılmıştır (Didraga & Brandas, 2015; 

EU, 2014; EU, 2015; EU, 2016; EU,2017; EU,2018; EU,2019; EU2020; 

Špaček, Csótó, & Urs, 2020a; Špaček, Csótó, & Urs, 2020b ).  

3.1. Vatandaşlara Verilen Hizmetler  

Seyahat - Pasaport 

Pasaport alma veya yenileme sürecini başlatmak için gerekli bilgi ve 

formlar internetten sağlanabilir. Şu an, bilgi ve form sağlayarak verilen bu 

sistemin Ulusal Kimlik Sisteminin bileşeni haline getirilmesi 

planlanmaktadır. 
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Website: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/; http://www.mai.gov.ro 

Çalışma ve Emeklilik  

 Ulusal Meslek ve Çalışma Ajansı (ANOFM) sorumluluğundaki e-

hizmet kullanıcılara yurt içi ve yurt dışındaki iş ilanlarına ulaşma ve 

emeklilikle ilgili bilgilere erişme imkanı sağlar.  

Website: http://www.anofm.ro 

Profesyonel Yeterlilikle İlgili Yasal Çerçeve  

Sistem meslekler ve yeterlilikleri ile ilgili ulusal ve uluslararası 

yasal mevzuata erişme imkanı verir.  

Website: http://www.cdep.ro/ 

Vergiler 

Gelir vergileri Maliye Bakanlığının sorumluluğundadır gelir 

vergileri ile ilgili hizmette gelir vergilerinin beyannamesi verilebilir, 

kullanıcılara değerlendirme bildirimi gönderilir. Formlar elektronik olarak 

imzalanabilir. Yerel vergilerin İnternet üzerinden ödenmesi şu anda 

Romanya belediyelerinin % 50'sinde kullanılıyor. 

Web sitesi: http://www.e-guvernare.ro/ 

Ulusal Mali İdare Ajansı (NAFA)’nın sorumluluğunda olan yerel 

vergiler, para cezaları ve çeşitli gelir vergileri gibi vergiler online 

ödenebilir.   

Web sitesi: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/ 

Maliye Bakanlığının sorumluluğunda olan KDV iadeleri ve özel 

tüketim vergileri ile ilgili işlemler online yapılabilir.  

Web sitesi: http://www.e-guvernare.ro/; https://www.anaf.ro/ 

Araçlar 

Pilot uygulaması başlatılan bir uygulamada vatandaşlar sürücü 

ehliyeti için gerekli evrakları siteden indirebilir. İmzaya gitmek için 

randevu alabilir. Bu uygulamanın Ulusal Kimlik Sisteminin bileşeni haline 

getirilmesi planlanmaktadır. 

Web sitesi: http://www.mai.gov.ro/ 

Araç tescili için gerekli belgeler ve prosedürler de online ortamda 

sağlanmaktadır. Ulusal kimlik Sisteminin bir bileşeni olarak planlanan 

hizmet, şu an anılan hizmet aktif olmadığı için yalnızca bilgi verme ve 

form indirme düzeyinde çalışmaktadır.  

Websitesi: http://www.mira.gov.ro/ ; http://www.drpciv.ro/ 
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İkamet Prosedürleri  

Ulusal Kimlik Sisteminin alt bileşeni olarak tasarlanan “eAddress” 

projesi adres beyanı ve adres değişikliği beyanının online yapılabilmesini 

hedeflemektedir, henüz aktif değildir, yalnızca bilgi verme amaçlı 

kullanılmaktadır.  

Web sitesi: http://www.mai.gov.ro 

Hırsızlık gibi durumların polise beyanı ve prosedürleri ile ilgili bir 

uygulama vardır ancak sadece bilgi verme amaçlıdır, çevrimiçi bir hizmet 

verilmemektedir.   

Web sitesi: http://www.politiaromana.ro 

Seçime Katılma   

Seçimlerle ilgili Web sitesi, yaklaşan seçimlerle ilgili haberlere ve 

özel seçim web sitelerine bağlantılara erişim sağlar. Özellikle yurtdışından 

seçime katılım için bilgilerin yayınlandığı bir uygulama mevcuttur ve 

uygulama Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde de yer almaktadır. 

Web sitesi: http://www.mae.ro/; http://www.roaep.ro/ 

Gençlik ve Eğitim  

Büyük üniversiteler, çevrimiçi kayıt imkanı sunmaktadır.  

Web sitesi: http://www.edu.ro 

Milli Kütüphane gibi halk kütüphaneleri henüz çevrimiçi katalog 

arama ve rezervasyon imkanı sunamamaktadır ancak Polytechnic 

Üniversitesi Kütüphanesi gibi kütüphaneler online katalog tarama ve 

rezervasyon imkanı sunmaktadır.  

Web sitesi: http://www.cultura.ro 

Öğrenci stajları; iş aramak için kullanılan veri tabanından aynı 

zamanda stajlarla ilgili bilgi alma ve uygun pozisyon arama imkanı vardır. 

Site yalnızca bilgi verme amaçlıdır.  

Web sitesi: http://www.practica-ta.ro/ 

Öğrenci bursları için de prosedürlerle ilgili bilgi verme amaçlı bir 

site tasarlanmıştır.  

Web sitesi: http://www.edu.ro   

Ayrıca yabancı araştırmacılar için EURAXESS isimli merkezlerle 

destek sağlanmaktadır. Portal, mesleki ve günlük yaşamla ilgili pratik 

bilgilerin yanı sıra iş ve finansman fırsatları hakkında bilgiler içerir.  

Websitesi: https://www.euraxess.gov.ro/ 
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Sağlık 

Sağlıkla, hastaneler ve randevu durumları ile ilgili bilgi verilmekte 

ancak online bir hizmet sunulmamaktadır.  

Web sitesi: www.ms.ro 

Tıbbi masraflar (geri ödeme veya doğrudan ödeme) için “Sağlık 

Sigortası için Bilgisayarlı Sistem (SIUI)” adında ayrı bir proje 

geliştirilmiştir ancak sistem şu anda süreçlerle ilgili bilgi ve form 

sağlayabilmektedir.  

Web sitesi: http://www.e-guvernare.ro/; http://www.cnas.ro/ 

Yurtdışında iken sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Romanya, 

vatandaşlarına AB ülkelerinde ve İsviçre’de geçerli Avrupa Sağlık 

Sigortası Kartı (EHIC) vermektedir. Bunun yanında sigorta ile ilgili web 

sitesi aynı zamanda EHIC'nin nasıl talep edileceği ve kartın alınması için 

doldurulması gereken form hakkında bilgi verir.  

Web sitesi: http://www.cnas.ro/ 

Aile 

Çocuk Ödenekleri ile ilgili bilgi amaçlı bir web sitesi mevcuttur.  

Web sitesi: http://www.mmuncii.ro/ 

Doğum, evlilik ve ölüm belgeleri ile ilgili de online bir hizmet 

mevcut değildir. Ulusal Kimlik Sisteminin alt bileşeni olarak tasarlanan 

Vatandaş Bilgi Sistemi aktif ve online hizmet verebilir hale gelince doğum, 

ölüm, evlilik belgeleri bu siteden vatandaşlara sunulacaktır.    

Web sitesi: http://www.mai.gov.ro   

Tüketiciler 

Tüketiciler için hazırlanan portalde, Romanya'daki tüketici koruma 

kuralları hakkında kapsamlı bilgi verilmektedir. Tüketiciler, Ulusal 

Tüketiciyi Koruma Ajansına göndermek için portal aracılığıyla çevrimiçi 

şikayet formu doldurabilirler. 

Web sitesi: http://www.anpc.gov.ro/ 

Sınır ötesinde tüketicinin korunması için AB bünyesindeki 

Açıklama: Avrupa Tüketici Merkezinin Avrupa Tüketici Merkezi Ağı-

ECC Net kullanılmaktadır. Bu hizmet, tüketicileri hakları konusunda 

bilgilendirmeyi, mahkeme dışı uyuşmazlıkların Mahkeme'nin talep 

prosedürlerinden daha hızlı ve daha düşük maliyetle çözülmesini teşvik 

etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Web sitesi: http://www.eccromania.ro/ 
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3.2. Şirketlere Verilen Hizmetler  

İşletme Yönetimi  

Patentler için kurulan Web sitesi, diğer hizmetlerle birlikte patentler, 

faydalı modeller, ticari markalar, tasarım ve benzeri konularda kapsamlı 

bilgiler içermektedir. Patent başvurusu çevrimiçi olarak yapılabilir.  

 Web sitesi: http://www.osim.ro/ 

Romanya ayrıca şirket tescili, iş geliştirme gibi konularda verilen 

hizmetlerin listesini ve prosedürleri ile ilgili bilgiyi içeren e-formlarla bu 

prosedürlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bir indeks ve portale sahiptir. 

Web sitesi: http://www.onrc.ro/index.php/ro/; https://portal.onrc.ro/ 

Vergilendirme 

Özel tüketim vergileri, KDV ve Kurumlar Vergisi ile ilgili online 

beyanname gönderilip bildirim yapılabilmektedir.  

Web sitesi: http://www.e-guvernare.ro/; https://www.anaf.ro/ 

E-ihale Sistemi  

Tüm Romanya ihale makamları, kamu ihale ilanlarını 'e-Licitatie' 

üzerinde yayınlamak zorundadır: Mevcut ana e-Tedarik sistemi modülleri 

şunlardır: kamu ihale prosedürleri çerçevesinde ilanların yayınlanması; 

bildirimlerin yayımlanmak üzere AB Resmi Gazetesine iletilmesi (OJS 

eSender olarak); teklif talepleri; e-Kataloglar ve e-İhalelere dayalı 

doğrudan satın alımlar (çevrimdışı sözleşme ihale prosedürleri için son 

aşama veya çevrimiçi fiyat teklifi talebi olarak); açık ve sınırlı prosedürler; 

belge ve kullanıcının profil yönetimi.   

Websitesi: http://www.e-licitatie.ro 

Mal ve Hizmet Satışı  

Yasal mevzuata dair Temsilciler veri tabanı satışla ilgili ulusal ve 

uluslararası mevzuat hakkında bilgiye erişim imkanı sunmaktadır.  

Websitesi: http://www.cdep.ro/ 

İnsan Kaynakları  

Büyük işletmeler, Ulusal Emeklilik ve Sosyal Sigorta Hakları 

Kurumuna ait siteden Sigorta Beyannamesi indirilebilir.    

Web sitesi: http://www.e-guvernare.ro/; https://www.anaf.ro/ 

Çalışma Müfettişliği web sitesi, istihdamın yasallığı, bölge 

müfettişliklerinin bulunması vb. ile ilgili gerekli tüm bilgileri içerir. 

Web sitesi: http://www.inspectiamuncii.ro/; 
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Ürün Gereksinimleri  

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve 

sınırlandırılması ile ilgili AB standartlarının uygulanabilmesi için özellikle 

küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olabilecek bilgileri sunan bir site 

mevcuttur.  

Web sitesi: http://reach.anpm.ro 

Çevreyle ilgili izinler için bilgi formlar içeren bir site mevcuttur.  

Web sitesi: http://www.mmediu.ro 

4. Romanya’da E-Devlet Göstergeleri  

Hukuki altyapı açısından iyi olmasına rağmen, teknolojik altyapı ve halkın 

teknoloji ve e-devlet uygulamalarının gelişmişliği açısından oldukça 

geride olan Romanya’nın e-dönüşüm süreci 2020 yılına gelindiğinde hem 

dünyanın hem de AB ortalamasının altında kalmıştır.  

 

Şekil 1. Romanya'da Kamu Kurumlarıyla Etkileşim İçin İnterneti 

Kullanan Bireylerin Yüzdesi 

 

 

Kaynak: EU, 2020, s. 4 
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Romanya’da e-devlet kullanımının oranlarına bakıldığında AB 

ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir. 2010-2012 yılları 

arasında kullanım oranları yükselse de 2013’ten sonra ortalama %15’in 

üzerine çıkamamıştır. Genel olarak ortalamanın çok düşük olmasının 

nedeni, e-devlet uygulamalarının bir önceki bölümde de anlatıldığı gibi 

sadece web sitelerinden bilgi verme aşamasında olması olabilir. 2010-2012 

yılları arası artış ve düşüş ise devletin yasal düzenlemelerle e-devlet 

uygulamalarını zorunlu hale getirmesi, ancak uygulamaya geçildikten 

sonra proje ya da düzenlemelerin başarısız olması ile açıklanabilir.   

Şekil 2. AB Göstergelerine Göre Romanya’da 2018-2020 Yılı E-devlet 

Kullanımı  

 

 

Kaynak: Eurostat 2018-2020 

Romanya’nın e-devlet ile ilgili göstergeleri yukarıdaki grafikte de 

gösterildiği gibi oldukça düşük hatta başlangıç aşamasında kalmıştır 

denilebilir. Kamu kuruluşlarıyla etkileşim %3 artarak %12’ye 

ulaşabilmiştir. Kamu kurumlarından bilgi alma %2 artarak %9’a 

ulaşabilmiştir. Web sitelerinden form edinme %1 artarak %6’ya 

ulaşabilmiş ve web sitelerine doldurulmuş form gönderme %2 artarak 

%6’ya ulaşabilmiştir. Bu oranlardan yapılan yasal düzenlemelerin ve 

projelerin etkin olmadığı, e-devletin genel olarak devlet tarafında da halk 

tarafında da ciddi bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldığı söylenebilir.  

Romanya’nın e-devlet göstergelerinin oranları dünyadaki diğer 

ülkelerle de karşılaştırıldığında benzer sonuçlar karşımıza çıkmaktadır.  
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Şekil 3. Romanya 2020 E-devlet Gelişim İndeksi 

 

 

Kaynak: www.un.org  

Romanya E-devlet gelişim indeksinde 2020 yılında 55. sırayı 

almıştır. Romanya, e-dönüşüm sürecinin başından beri bütüncül bir e-

devlet projesi geliştiremediği ve ekonomisinin zayıflığı nedeniyle altyapı 

yatırımlarında AB fonlarına bağlı olduğu için e-devlet uygulamalarının 

başarısı dünya ülkeleri arasında da düşük kalmıştır.  

Şekil 4. Romanya 2020 E-Katılım İndeksi 

 

Kaynak: www.un.org  

Romanya e-katılım indeksinde 46.sıradadır.  

Romanya’nın e-devlet uygulamaları bilgi verme ve form indirme 

ağırlıklı olduğu için halkın e-devlete katılımı ya da hizmet süreçlerine 

katılımı çok düşüktür. 
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5. Sonuç  

Romanya’da e-devlet uygulamalarını ve uygulama sorunlarını 

değerlendiren bu çalışmada, yasal ve idari düzenlemelerde pek çok 

ülkeden daha fazla çalışma yapan ancak e-dönüşümde gelişme kat 

edemeyen Romanya’nın, kamu yönetiminin dijitalleşmesi konusunda bir 

paradoksla karşı karşıya olduğu görülmüştür. Bu farkın kökeni, post 

komünizmden kaynaklanan idari sorunlar, kamu sektörünün ağır ve 

hantallığı, merkezi-yerel yönetim arasındaki çekişmelere dayanmaktadır. 

2020’ye kadar olan gelişmeler ve 2020 gelişmişlik göstergeleri vatandaşlar 

için temel idari hizmetlerin dijitalleştirilmesine ilişkin stratejilerdeki 

eksiklikleri göstermektedir. E-devlet politikası 1990'ların sonlarından beri 

gelişmektedir ve ilk ulusal kamu yönetimi portalları yeni milenyumun 

başlarında açılmıştır. Ancak temel idari hizmetler, yaşam olaylarının 

açıklaması ve indirilebilir formlarla sınırlıdır ve bu sık kullanılan idari 

prosedürler, BT araçlarıyla kolaylaştırılmamaktadır. E-devlet 

politikalarının devlet-işletme hizmetlerine daha fazla önem verdiği 

söylenebilir ancak bu alandaki hizmetler de yetersizdir.   

 E-dönüşümle ilgili ilerleme kaydedememenin nedenleri şu şekilde 

özetlenebilir (Chiriac & Szabó, 2014; Stoica & Ghilic-Micu, 2020; 

Răbonțu & Babucea, 2020, Vrabie & Tirziu, 2017; Otniel, 2015;):  

 Siyasi istikrarsızlık ve sık sık değişen hükümetler nedeniyle e-

devlet stratejileri yalnızca AB strateji çerçevesinin ulusal düzeyde 

kabulünden öteye gidememiş ve siyasi destekten yoksun kalmıştır, bu da 

zaman ve kaynak kaybına yol açmıştır. 

 E-dönüşümün tek bir sorumlu kurumu ya da koordinatörü 

bulunmamaktadır, süreç boyunca da sorumlu kurum sürekli değişmiştir. 

Bu nedenle kurumların hiçbiri e-dönüşüm için inisiyatif alarak 

koordinasyon sağlayamamıştır.   

 E-devlet sitesi, e-ihalelerde şeffaflık, belediyelere vergi 

ödemelerinin internetten yapılması zorunluluğu gibi “son kullanıcıya” 

dönük hizmetlerin arka planındaki kurumsal ve kurumlar arası iş akışları 

planlanmadan erişime açık hale getirilmesi de sistemi bir başarısızlık 

hikayesine dönüştürmüştür. 

 E-dönüşümün temel kilometre taşı olması gereken Ulusal kayıtlar 

ve e-kimlik projelerinin başarısız olması süreci ciddi anlamda sekteye 

uğratmaktadır. Bu iki projede kaynak, altyapı yetersizliği, siyasi ve idari 

istikrarsızlıklar nedeniyle gelişme kaydedilememekte ve bu nedenle e-

hizmetlerde online hizmet verme aşamasına geçilememektedir.   

 E-dönüşümde nitelikli personel eksikliği başka bir sorundur. 

Kamu sektöründeki ücret yetersizlikleri nedeniyle nitelikli personel 

çalıştırılamamaktadır.   

 Yasal düzenlemelerde AB Direktiflerinin doğrudan iç hukuka 

aktarılması da başka bir sorundur. Romanya direktifleri iç hukuka 
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geçirmede çoğu zaman ilk ülke olmaktadır ve bu yasaların uygulanmasını 

kurumlara, şirketlere ya da vatandaşlara zorunlu kılmaktadır ancak 

yasaların uygulanabilirliği ile ilgili gerekli teknik idari altyapı 

değerlendirmeler yapılan bu yasalar ya hiç uygulanamadan ya da uygulama 

sorunları yüzünden sık sık değişmektedir. Bu denli aşırı mevzuatçı ve 

mevzuatı dayatmacı yaklaşım alt birimlerde özellikle yerel otoritelerde 

direnç oluşturmaktadır.  

 Merkezi hükümeti beklemekten bıkan şehirler, kendi (gerekli 

sınırlı ve dar) çevrimiçi hizmetlerini uygulamaya başlamıştır. Ancak 

kurumların yerel, ademi merkeziyetçi veya merkezden uzak olduğu 

Romanya kamu sektörünün özellikleri nedeniyle, aynı şehirde ikamet eden 

kurumlar çoğu durumda birlikte çalışamamaktadır. 

 E-devlet projeleri ekonomik açıdan dış kaynaklara bağlıdır ve 

bütçeleri sürdürülebilirlik boyutunu aşmaktadır bu nedenle ya 

uygulanamamakta ya da yarıda kalmaktadır.  

 Ülkenin ekonomik durumundaki sıkıntılar ve siyasi istikrarsızlık 

yüzünden halk-devlet arasındaki güven ilişkisi henüz oluşmamıştır. 

Romanya’nın saydamlıkta yeterince başarılı olamaması ve e-

uygulamalarında şeffaflığa dönük fazla hizmetin yer almamasının da bu 

güven ilişkisinin oluşamamasında payı vardır.  

 Bunun yanında halktaki teknoloji kabulü de henüz devlet üzerinde 

e-hizmet geliştirme yönünde baskı oluşturacak düzeyde değildir.  

Bu sorunların aşılması için her şeyden önce, BT'nin benimsenmesi 

için acil bir konu olarak kalitenin ve çalışanların etkinliğinin 

iyileştirilmesi; ikincisi, çalışanlar arasında bilgi paylaşımının 

geliştirilmesine önem verilmesi; üçüncü olarak, insanların farklı sorunları 

ele alması için işlem süresini azaltma yeteneği; dördüncü olarak, ulusal ve 

yerel birimlerin arasındaki işbirliğinin artırılması ve beşincisi, yeterli 

uzmanlık, farkındalık ve yeteneklere sahip olsalar bile çalışanların 

öğrenme ve gelişme ihtiyaçlarını artırmak (El Ammar & Profiroiu, 2020, 

s.80) gerekmektedir.  

Hükümet düzeyinde, sağlık, eğitim, araştırma, kamu maliyesi, 

altyapı vb. gibi çeşitli alanlarda entegre bilgi sistemlerinin oluşturulması 

ve uygulanması değişim için bir katalizör olarak kullanılmalıdır. 

Romanya'daki yüksek öğrenim kurumlarının (RMU) öğrencileri ve 

mezunları için ulusal düzeyde entegre bir bilgi sisteminin uygulanması, 

denetime sunulan olanaklarla üniversite düzeyinde yönetimi ve Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yönetimi iyileştirecektir. Öncelikli 

alanların geliştirilmesine ilişkin karar alma sürecinde bilgi edinerek yüksek 

öğrenim alanında kalitenin iyileştirilmesinde önemli bir faktör haline gelir. 

Toplumun ekonomisini dijital olarak dönüştürmek için 

kullanılabilecek 2021-2027 stratejisi için Romanya'ya tahsis edilmiş 

kapsamlı Avrupa fonları mevcuttur. Ayrıca, 2021-2027 stratejisi için 9,2 
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milyar Euro'luk bir bütçeyle yeni Dijital Avrupa programı aracılığıyla 

Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen fonlara doğrudan erişim imkanı 

da var (Lixăndroiu, 2018, 120). Bu fonlarla e-devlet projeleri 

uygulamalarının hızlı ve başarılı kılabilir, farklılıkları azaltmada belirleyici 

olabilir. 
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1. Giriş 

Komitoloji komiteleri ya da komite prosedürü; Avrupa Birliği (AB) 

işleyişinin ulusal idari koordinasyon boyutunun az bilinen (Fernández 

Pasarín, 2016: 464) ancak en kilit aktörlerinden biridir. AB’de yasama ve 

karar alma mekanizmaları, sıkı şekilde takip edilirken alınan kararların 

hayata geçirilmesi için Birlik bünyesinde yapılan düzenleyici işlemler, 

yani komitoloji komitelerinin faaliyetleri, özellikle Türkiye gibi AB’ye 

aday devletlerde çok fazla takip edilmemekte ve irdelenmemektedir.  

Komitoloji komiteleri, AB’nin kökenini oluşturan Avrupa Kömür 

Çelik Topluluğu’nun kuruluşu kadar eskidir. Bu komiteler, çerçeve 

mevzuat ile teknik uygulama yönetmelikleri arasındaki bağlantı noktasıdır. 

Komitoloji komiteleri, AB bünyesinde tüm üye devletleri kapsayacak bir 

idari yapının yoksunluğundan ortaya çıkmıştır.  Üye devletlerde, Birlik 

hukukunun uygulanmasını sağlayacak uzman ya da bürokratlar, komiteler 

aracılığıyla yürütme nitelikli düzenlemelerin yapılması bağlamında 

devreye sokulmaktadır (Tezcan, 2007: 456). Başka bir deyişle Komisyon, 

AB hukukunun uygulanmasında yeterli idari yapıya sahip olmadığından 

üye devletlerin idari makamlarına başvurmaktadır (Quermonne, 2004: 52-

54).  

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın hazırladığı AB Kavramları Sözlüğünde 

komite prosedürü şöyle açıklanmaktadır: “Komisyonun Konsey kararlarını 

uygulamak için kendisine verilen yetkileri, çeşitli komiteler kullanmak 

suretiyle hayata geçirmesi sürecine verilen isimdir. Komisyonun 

uygulamaya yönelik tedbirler almasını gerektiren bir Konsey kararı 

alındığında, Komisyonun bu yöndeki çalışmalarına yardımcı olmak üzere 
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bir komite kurulur. Üye ülke temsilcilerinden oluşan ve Komisyonun 

başkanlık ettiği bu komiteler, düzenleyici, idari ve danışman olmak üzere 

üç ayrı statüde kurulabilir. Söz konusu sistem, Konseyin teknik ayrıntılarla 

ilgilenmesi gerekliliğini ortadan kaldırarak karar alma sürecini daha etkin 

hale getirmektedir”.  (İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021). 

Dinan; komitoloji komite sistemini şöyle ifade etmektedir: “AB 

içerisinde alınan kararların büyük bölümü siyasi veya yasama karakterli 

olmaktan çok idari niteliktedir. Tarım, balıkçılık, ticaret, rekabet ve 

yapısal kalkınma türü alanlardaki politikaları uygulayabilmek için 

gereken bu idari kararlarda sorumluluk fiilen Komisyona aittir. Fakat 

kendi istekleri konusunda ısrarcı olan ve Komisyonun uygulamada 

politikaları değiştirmeye çalışacağından kaygı duyan üye ülkeler, AB 

politikalarının idaresini denetleyebilmek için komitoloji olarak bilinen 

hantal bir komite sistemi kurmuşlardır” (Dinan 2005). Komitoloji 

komiteleri, siyasi-hukuki kararlar ve uygulama arasındaki ilişkiyi 

düzenlemektedir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonuna devredilen yürütme 

yetkisi ve alınan kararların uygulanması, komitoloji komiteleri aracılığıyla 

kontrol edilmektedir. Ayrıca komitoloji komiteleri, Avrupa idari karar 

alma sürecinin merkezi bir bileşenidir ve Avrupa politikalarının ulusal 

düzeyde uygulanmasının önemli bir parçasıdır (Vos, 2009:39). Bu 

bağlamda komitoloji komiteleri; ulusal düzeyde, AB’nin idari ve teknik 

yapısını oluşturmaktadır. 

Komitoloji komitelerini, Komisyonun doğrudan Kurucu 

Anlaşmalardan kaynaklanan yetkilerini hayata geçirebilmesi için kurulan 

ve bir ya da birden fazla sayıda ülkeyle ya da uluslararası kuruluşlar ile 

ticari müzakerelerin yürütülmesinde Komisyona yardımcı olan komitelerle 

karıştırmamak gerekmektedir. Bu komiteler, komitoloji prosedürü sistemi 

kapsamında yer almayarak kendi kuralları çerçevesinde faaliyet 

göstermektedir.  

Çalışmada, komitoloji komitelerinin AB çok düzlemli yönetişim 

sisteminin önemli bir bileşeni olması izah edildikten sonra komite 

sisteminin hukuki çerçevesi, oluşumu ve çalışma prosedürü 

açıklanmaktadır. 

2. Avrupa Birliği Çok Düzlemli Yönetişiminde Kilit Bir Aktör 

Olarak Komitoloji Komiteleri 

Yönetişim (governance-gouvernance) kavramı; 1990’ların sonlarından 

itibaren Anglo-Sakson iktisatçılar ve siyaset bilimcileri ile BM, Dünya 

Bankası ve IMF başta olmak üzere birtakım uluslararası kuruluşlar 

tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. TDK Sözlüğü 

yönetişimi, “resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin 

ortak kullanımı”; Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi’nin Kamu Yönetimi 

Sözlüğü yönetişimi, “bir toplumsal politik sistemdeki ilgili bütün 
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aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da 

düzen” olarak tanımlamaktadır. Okçu’ya göre yönetişim, yönetim 

kelimesine -biraz zorlamayla da olsa- “işteşlik” (karşılıklılık) ekinin 

eklenmesiyle ortaya çıkmış olup esasında yönetişim kelimesi de yönetim 

kelimesinin ifade ettiği gibi bir kişi ve grubun tek taraflı olarak yönetme 

eylemini gerçekleştirmesinin yerine, mevcut tüm aktörlerin yönetme işine 

katılmasına, bu eylemin bir parçası olmalarına gönderme yapmak üzere 

kullanılmaktadır” (Okçu, 2011: 44). 

Farklı düzeylerde güç odaklarının oluşması tüm dünyada birçok 

yazarı, yönetişim üzerinde çalışarak bu modeli ya geliştirmeye ya da analiz 

etmeye itmektedir.  Çalışmalar; bir yandan, farklı politik kurumların 

yönetimi (federal ya da adem-i merkezi devlet, AB) diğer yandan, işletme 

yönetimi alanında olan yenilikleri açıklamaya çalışmaktadır (Pérez, 

2007:263-274). Rhodes, yönetişim kavramının temelde altı farklı 

kullanımı olduğunu vurgulamaktadır. Bunlar: Minimal devlet, kurumsal 

yönetişim, yeni kamu işletmeciliği, iyi yönetişim, sosyo-sibernetik 

sistemler ve kendi kendine organize olan ağlar (Rhodes, 1996: 652). Bu 

çalışmada; yönetişim kavramı, devlet veya kurumların başvurduğu, 

geleneksel, hiyerarşik, bürokratik yönetim anlayışının tersini ifade eden bir 

model olarak kullanılmaktadır.  

Devlet ya da kurum bünyesinde sahip olunan yetkinin, merkezi 

idarelerden yukarı, aşağı ve yanlara yeniden tahsisi, yönetişimin çok 

düzlemli olduğu ya da olması gerektiği hususunda görüş birliğini 

doğurmaktadır (Hooghe, Marks, 2001). Bu bağlamda karar alma 

mekanizması, bir yandan, temel temsili kurumların ötesine geçerek farklı 

türdeki kamu ve özel sektör ağları bünyesinde dağılmaktadır; diğer 

yandan, resmi yetki (güç), merkezi devletlerden hem ulus-üstü kurumlara 

hem de ulus-altı otoritelere dağıtılmaktadır (Hooghe, Marks, 2001). 

Nitekim yönetişim modeli, tek taraflı ve otoriter modeli reddetmektedir. 

Yönetişim modelinde kamu eylemleri, artık aktörlerin bir ağ etrafında 

faaliyet göstermeleriyle ortaya çıkmaktadır. Tekeli de aynı noktaya vurgu 

yaparak yönetişimi, çok aktörlü, desantralize, ağsal ilişkiler anlayışı olarak 

ifade etmektedir (Tekeli, 1999: 248; Tekeli, 1996: 52-53). Bu kapsamda 

yönetişim, çok düzlemli ve çok aktörlü bir model olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Çok düzlemli yönetişim kavramının iki temel unsurundan biri olan 

“çok düzlemlilik”, dikey farklılaşma ve tabakalaşmaya işaret ederken, 

“yönetişim”, yatay farklılaşmayı ve yönetimin değişik kurumlarca 

gerçekleştirilmesini ifade etmektedir (Okçu, 2009:18). Böylece bir yandan 

müzakereye dayalı yatay ilişkiler bağlamında yönetişim diğer yandan 

dikey tabakalaşma olarak düzlemlilik ön plana çıkmaktadır (Okçu, 

2009:18). Avrupa Komisyonu; çok düzlemli yönetişimi, yönetişimin bir 

türü olarak nitelendirerek farklı coğrafi düzeylerdeki bağımsız kamu 
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aktörlerinin ortak hedeflere ulaşmak için geliştirdikleri ortak hareket 

olarak tanımlamaktadır (Avrupa Komisyonu 2000).  

2000’li yılların başından itibaren Avrupa Komisyon eski Başkanı 

Prodi; AB yönetişim modelinin çok düzlemli yönetişim temelinde 

tasarlanacağının sinyallerini vermiştir. Avrupa Parlamentosu önünde 

“Yeni Avrupa’ya Biçim Verme” konulu oturumda yaptığı konuşmada 

“şimdi, AB’yi sadece AB kurumlarıyla değil ama bunun yanında ulusal, 

yerel ve bölgesel yönetimler ve ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 

yönetme zamanıdır.” (Prodi, 2000 (a)) söylemini yaparak çok düzlemli 

yönetişim fikrini ortaya koymuştur. Böylece AB bünyesinde çok düzlemli 

yönetişim, Avrupa politik söylemlerinde ön plana çıkmış (Prodi, 2000 (a); 

Prodi 2000 (b); Prodi 2000 (c)), öğreti tarafından incelenmeye başlanmıştır 

(Marks, 1993: 391-410; Marks, 1996: 388–422; Bache ve Flinders, 2004).  

AB çok düzlemli yönetişim modeli; AB kurum ve organları ile üye 

devlet merkezi, yerel ve bölgesel yönetimleri yanında sivil toplum 

kuruluşları hatta özel sektör ve AB vatandaşlarının katılımına imkan 

verecek bir yönetim modeli olarak ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda üye 

devlet idari teşkilat yapısının önemi vurgulanmalıdır çünkü AB çok 

düzlemli yönetişim modelinde; üye devlet idari teşkilatlarını AB 

bütünleşmesine entegre etmeden, AB kurumlarının AB’yi yönetmesi 

neredeyse imkansızdır.  

Komitoloji komitelerinin kökeni, Avrupa Kömür Çelik 

Topluluğu’nun kuruluşuna dayanmakta olup bu komiteler, çok düzlemli 

yönetişim mekanizmasının en kilit bileşenlerinden biridir. AB çok 

düzlemli yönetişim modeli, AB yasama ve karar alma mekanizmasına 

dayanmaktadır (Lassalle ve Levrat, 2004: 431-451). AB yasal düzenleme 

ve kararları, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 

tarafından alınmaktadır. Başka bir ifadeyle AB yasama faaliyetleri, AB 

kurumları arasında ağsal bir düzen içerisinde gerçekleşmektedir (Levrat, 

2001). Komitoloji prosedürü, Birliğin karar alma mekanizmasının 

minyatürü gibi faaliyet göstermektedir. Nasıl ki AB kararları, Komisyonun 

teklifi üzerine AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul 

ediliyorsa yürütme önlemleri de Komisyonun hazırladığı proje esas 

alınarak uzmanlardan oluşan komiteler tarafından kabul edilmektedir 

(Magnette, 2009: 110). Üye devletlerin ulusal, bölgesel, yerel idarelerini 

ve özel hukuk tüzel kişilerini (şirketler, dernekler, sendikalar) temsil eden 

kişilerden (Sauron, 1996: 36) oluşan komiteler, Birliğin idari altyapısının 

bir parçasıdır. Bu komiteler, AB politika döngüsünde ulusal ve Birlik 

memurları arasında hem iletişimi sağlamaktadır hem de farklılıkları ortaya 

koymaktadır (Wessels, 1998: 209-210).  

AB karar ve yasama faaliyetlerinde yardımcı olan Daimî Temsilciler 

Komitesi (COREPER) ile Komisyonun yasama tasarruf tekliflerinin 



 

233 

 R. M. Özlü 

hazırlanması konusunda tavsiyede bulunan uzman grupların aksine 

komitoloji komiteleri, AB müktesebatının uygulama aşamasının bir 

parçasıdır. 1962'den bu yana Komisyon, 80.000'den fazla hukuki 

düzenleme kabul etmiştir ve şu anda Birlik idari düzenlemelerinin %98'i 

komitoloji komiteleri üzerinden kabul edilmektedir (Guéguen, 2011).  

Çerçeve mevzuat ve teknik uygulama yönetmelikleri arasında kalan 

önemli bir bağlantı noktası olan komitoloji komiteleri, AB’nin çok 

düzlemli ve çok aktörlü yapısı ile AB idari sisteminin önemli 

bileşenlerinden biri olarak tanımlanmaktadır (Putman, 1988: 431). Bu 

kapsamda komitoloji komiteleri, kurumlar arasında güç dengesini kurmaya 

çalışan bir aktör olarak faaliyet göstermektedir.  

Komitoloji komiteleri, yönetişim görüşüne göre devletin ötesinde 

hiyerarşik olmayan çok düzlemli bir sistemin göstergesi olarak tanımlansa 

da farklı siyasal bakış açıları ve yaklaşımlara göre farklı şekillerde 

tanımlandığı da belirtilmelidir. Komitoloji komiteleri, gerçekçi görüşe 

göre Anlaşmaların bekçisi olarak, federalist görüşe göre sonu gelen ulus 

devletlerin savunmasını engelleyen bir yapı olarak, işlevselci bakış açısına 

göre teknokratik problem çözme yöntemi olarak, neo-işlevselci bakış 

açısına göre yayılma sürecinin bir ürünü olarak, füzyon düşünce yapısına 

göre idari ve siyasi sistemleri birleştirme arenası olarak tanımlanmaktadır 

(Wessel, 1998: 211-218). 

Çok düzlemli yönetişim sisteminin kilit aktörleri olan komitoloji 

komiteleri ve bunların çalışma ilke ve koşulları, Birlik hukuku tarafından 

düzenlenmektedir.  

3. Komitoloji Komitelerinin Hukuki Çerçevesi 

Komitoloji komitelerinin hukuki çerçevesi, Lizbon Anlaşması öncesi ve 

sonrası olarak temelde iki bölümde incelenmelidir. Bununla birlikte 

yaşanan hukuki değişimlerin gözlenmesi bakımından Lizbon Anlaşması 

öncesinde yaşanan hukuki gelişmeler içerisinde 2006 Komitoloji Reformu 

ayrı bir başlık altında özellikle incelenmek suretiyle izah edilmelidir.  

3.1. Komitoloji Komitelerinde Birinci Fasıl: Kuruluşundan 

2006’ya kadar 

Komitoloji komiteleri, ilk defa, 1962 tarihli Ortak Tarım 

Politikasına dayanarak oluşturulmuştur. Tarım piyasalarının günlük 

işlerinin yerine getirilmesi için Komisyonun kararlar alması gerekliliği, 

tarım yönetim komitelerinin doğmasına yol açmıştır. Tarım yönetim 

komiteleri, adından da anlaşılacağı üzere, Topluluk Tarım Politikasını 

yönetmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. 1968’lerde, tarım sektörü 

yanında çevre, gıda, ulaşım, enerji gibi sektörlerde Avrupa tek pazarının 

oluşturulması için teknik konulardan sorumlu, komiteler oluşturulmuştur 

(Guéguen, 2011). Bu dönemde oluşturulan komiteler, Topluluğun 



 

234 

 Avrupa Birliği Çok Düzlemli Yönetişim Modelinin Az Bilinen Aktörleri 

ekonomik ve sosyal yaşamı düzenleme ihtiyacını gideren geçici bir çözüm 

arayışıyla alakalıydı (Alfé, Christiansen, Piedrafita, 2008: 2). Konsey 

tarafından kabul edilen hukuki düzenlemelerde açıkça öngörülen yönetim 

komiteleri, Komisyona devredilen yürütme yetkilerinin kullanılmasında 

önemli görevler üstlenmiş (Tezcan, 2007: 445) olsalar da kuruldukları 

1960’lı yıllarda, Komisyonun yürütme yetkisi elde etme gibi büyük amaç 

ve hesapları çok fazla gündemde değildi. Zira bir yandan üye devletler 

diğer yandan Konsey, Komisyona yürütme yetkisi verme konusunda 

isteksiz davranmıştır. Ancak çeşitli deklarasyon ve raporlarda Komisyona 

yürütme yetkisi verilmesi hususu vurgulanmıştır (Devlet ve Hükümet 

Başkanları, 1974; Tindemans Raporu, 1975).  

1986 Avrupa Tek Senedinin ilan edilerek yürürlüğe girmesine kadar 

Konsey, Komisyona yürütme yetkisini devrederken bu tarz komiteler 

oluşturarak devrettiği yetkilerin kullanımını sıkı kontrol altında tutmaya 

çalışmıştır (Tezcan, 2007: 445). Bu bağlamda komitoloji faaliyetleri 

kapsamında Komisyon, teklif verme ve yürütme yetkisine; Konsey, 

onaylama ya da engelleme yetkisine sahip olacak şekilde düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Komitoloji sistemi; Avrupa Tek Senedi ile ilk kez yasal bir dayanak 

kazanmış olup Roma Anlaşması’nın 202. maddesiyle1 düzenlenmiştir. 

Ayrıca 87/373/CE sayılı AB Konseyi Kararı’yla, ilk defa mevcut 

komitoloji sistemi kodifiye edilmiştir (Tezcan, 2007: 458). Birinci 

Komitoloji Kararı olarak da adlandırılan 1987 tarihli AB Konseyi Kararı 

ile komite prosedürleri düzenlenerek komitoloji komitelerinin çalışma 

sistemi oluşturulmuştur. Bu Karar ile bir danışma, iki farklı yönetim, iki 

farklı düzenleme ve iki farklı koruma komitesi prosedürü olmak üzere 

toplamda yedi farklı komite prosedürü düzenlenmiştir. 1987 tarihli 

Komitoloji Kararı’nda Konseye, yapacağı düzenlemelerin 

uygulanmasında dilediği prosedürü seçme olanağı verilmiştir zira hangi 

durumda hangi tip prosedürün seçileceği hususunda herhangi bir 

düzenleme yapılmamıştır (Tezcan, 2007: 458). Birinci Komitoloji Kararı; 

komitoloji komitelerinin çalışma prosedürlerini karmaşık şekilde 

                                                           
1 İşbu Anlaşmada belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için Konsey, bu 

Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak: 

− Üye Devletlerin genel ekonomik politikalarının koordinasyonunu sağlar; 

− karar alma yetkisine sahiptir; 

− koyduğu kuralların uygulanması için kararlarında Komisyona yetki verir. 

Konsey, bu yetkinin kullanımını bazı kurallara tabi tutabilir. Konsey, bazı özel 

durumlarda ise yürütme yetkisini doğrudan kullanma hakkını saklı tutabilir. 

Yukarıda sözü edilen usuller, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa 

Parlamentosunun da görüşünü aldıktan sonra, Konsey tarafından oybirliğiyle 

önceden belirlenecek ilke ve kurallara uygun olmalıdır. 
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düzenlemiş olduğundan Komitoloji Kararı’nın reform edilmesi 

zorunluluğu, ilk günden itibaren doğmuştur. 

Avrupa çok düzlemli yönetişim sistemi karar mekanizması 

içerisinde yürütme ve karar alma yetkisini artırmak isteyen Avrupa 

Parlamentosu, komitoloji komitelerinin çalışma düzeni konusundaki 

eleştirilerini ve sistemin şeffaflığının sağlanması konusundaki taleplerini 

verdiği tavsiye kararlarıyla ortaya koymuştur (Avrupa Parlamentosu, 

1986). Eleştirilerin artması ve komitoloji sisteminin sadeleştirilmesi 

ihtiyacının talep edilmesi üzerine komitoloji komiteleri çalışma sisteminde 

oluşan reform gereksinimini gidermek için 1999 yılında İkinci Komitoloji 

Kararı yürürlüğe girmiştir (Avrupa Birliği Konsey Kararı, 1999). İkinci 

Komitoloji Kararı ile eş-karar ve inceleme yetkisi elde eden Avrupa 

Parlamentosunun gücü artarak, komitoloji komiteleri kapsamındaki 

talepleri bir nebze olsun giderilmiştir (Alfé, Christiansen, Piedrafita, 2008: 

4). 

1999 tarihli İkinci Komitoloji Kararı ile yedi olan komitoloji 

prosedürü, dörde düşürülmüştür. Bunlar: tavsiye, yönetim, koruma ve 

düzenleyici prosedür olarak isimlendirilmiştir. Bu Kararla, komite tipi ya 

da prosedür seçiminde birtakım kriterler belirlenmiştir. En basit şekliyle 

ele alınan dosyanın düşük hassasiyetli öneme sahip olduğu durumlarda, 

danışma prosedürü; ortak balıkçılık ve tarım politikasının uygulanmasına 

ilişkin düzenlemeler ile bütçe konusunda, yönetim prosedürü; genel 

kapsamlı konularda, düzenleyici prosedür ve Komisyonun acil durumlarda 

hareket etmesini gerektiren konularda, koruma prosedürü uygulanmıştır. 

Bununla birlikte detaylı ve yeterli şekilde gerekçelendirilmesi şartıyla AB 

Konseyi ya da Avrupa Parlamentosu, prosedürü belirleyebilmekteydi. Bu 

prosedürler kompleks bir çalışma düzenine sahip olup yetki ve oylama 

usulleri birbirinden farklıydı.  

Bunlara ilaveten 2001 yılında yapılan düzenlemeyle Birlik 

faaliyetlerinde şeffaflığın sağlanması adına önemli adımlar atılmıştır 

(Avrupa Birliği Tüzüğü, 2001). Bu düzenleme kapsamında Komisyon, 

komite toplantılarının gündemlerini, taslak uygulama tasarruflarını, komite 

toplantılarının özet tutanaklarını ve komite görüşleri ile oylama sonuçlarını 

kayıt altına alarak belirli belgelere doğrudan erişim sağlayan bir web sitesi 

oluşturmuştur. 

1999 Kararı sayesinde Parlamento, AB karar mekanizmasında 

önemli yetkiler elde etse de kurumlar arası yetki dağılımına dayanan 

gerginlik, tam olarak ortadan kalkmamıştır. Parlamento, Komisyona 

delege edilen yetkiler üzerinde daha fazla kontrol uygulama eğiliminde 

bulunmuştur (Alfé, Christiansen, Piedrafita, 2008: 4). Bu durumun 

hukuken düzenlenmesi amacıyla 2006 Komitoloji Reformu ortaya 

çıkmıştır. 



 

236 

 Avrupa Birliği Çok Düzlemli Yönetişim Modelinin Az Bilinen Aktörleri 

3.2. Komitoloji Komitelerinde İkinci Fasıl: 2006 Reformu ile 

Avrupa Parlamentosunun Artan Rolü 

Başlangıçta Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi tarafından tandem 

bir bisiklet gibi yürütülen Avrupa Toplulukları, Maastricht Anlaşması’nın 

ardından eş-yasa koyucu olarak görev alan Avrupa Parlamentosuyla 

birlikte üçlü-kurumsal yapıya sahip olmuştur. Yürütme yetkisinden yoksun 

olan Avrupa Parlamentosu, 2006 Reformundan önce ne yönetim 

prosedürüyle ne de düzenleyici prosedürle ilişkili olmadığından sürekli ve 

enerjik olarak komitoloji prosedürü ile ilişkilendirilmek için mücadele 

etmiştir.  

Avrupa Parlamentosu, AB Anayasa Taslağı ile AB karar 

mekanizmasında önemli yetkiler elde etmiş olsa da Taslak, Fransız ve 

Hollanda halkı tarafından reddedildiğinden herhangi bir sonuç elde 

edememiştir. Yürütme yetkisinin bölünerek bu yetkiden kazanım sağlamak 

konusunda Avrupa Parlamentosunun yürüttüğü mücadelede, nihayet 

CE/26/512 sayılı Konsey Kararı sayesinde başarı elde edilmiştir (AB 

Konseyi, 2006). Bu Karar, birçoklarına göre Kurucu Anlaşmalarda 

değişiklik yapmadan Avrupa Parlamentosunun yürütmeye yönelik 

yetkisinin arttırıldığı bir düzenlemedir (Schusterschitz, Kotz, 2007: 68-90; 

Curtin, Egeberg, 2009). Zira bu düzenlemeyle Avrupa Parlamentosuna, 

Komisyonun ortaya koyduğu uygulama kararlarını veto etme yetkisi 

verilmiştir. Bu sebeple 2006 Konsey Kararı, 2006 Reformu olarak da 

adlandırılabilir. 

2006 Reformuyla; uygulama tasarrufları, iki kategoriye ayrılarak 

mevcut düzenleme, bir yanda komitoloji stricto sensu kararları diğer yanda 

yarı-yasama kararları olarak ikiye ayrılmıştır. Komitoloji stricto sensu 

karaları; teknik, idari veya bireysel olmak üzere salt idari nitelikli 

konularda verilen kararları ifade etmektedir. Uygulama açısından, 2006 

Reformuyla komitoloji stricto sensu karar alma sisteminde hiçbir 

değişiklik olmamaktadır, sistem olduğu gibi korunmaktadır. Fakat 2006 

Reformuyla Komisyona yetki devrinin yapıldığı yarı-yasama 

tasarruflarının hazırlık sürecinde köklü değişiklikler olmuştur. 2006 

Reformuyla denetlemeli düzenleyici prosedür, ilk defa düzenlenerek yarı-

yasama tasarruflarının oluşturulması aşamasında kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu prosedür; CE/26/512 sayılı Konsey Kararı’nın 5. 

maddesiyle düzenlenerek çevre, finansal hizmetler, halk sağlığı, kolluk 

kuvvetleri işleri ve işbirliği gibi politik olarak hassas bazı alanlarda 

kullanılmaktadır. Bu prosedürde komiteler, nitelikli çoğunlukla karar 

almaktadır. Komite tarafından nitelikli çoğunlukla olumlu karar verildiği 

takdirde, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi alınan tedbirleri ancak 

Komisyonun temel yasada öngörülen yetkileri aşması, alınan tedbirlerin 

temel eylemin amacı veya içeriği ile uyumsuz olması ya da subsidiarite ve 
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orantılılık ilkelerine aykırı olması gerekçelerinden birine dayanarak karşı 

çıkıp veto edebilmektedir.  

3.3. 2009 Lizbon Anlaşmasıyla Oluşan Komitoloji Komiteleri 

Sistemi ve 182/2011 sayılı AB Tüzüğü 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın (ABİHA) 290 ve 

291. maddelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte komitoloji stricto sensu ve 

yarı-yasama kararları adlandırmaları ortadan kaldırılmıştır.  

ABİHA’nın 290. maddesi; yasama tasarrufunun asli olmayan bazı 

unsurlarını tamamlaması veya değiştirmesi için Komisyona, genel 

uygulama kabiliyeti olan yasama dışı tasarruflar kabul etme yetkisi 

vermektedir. Komisyonun bu yetkisi, devredilen yasama-dışı tasarruf 

yapma yetkisi olarak adlandırılmaktadır. Komisyonun bu yetkiyi 

kullanabilmesi için yasama tasarrufunda, yetki devrinin amaçları, içeriği, 

kapsamı ve süresi açıkça belirtilmelidir. Yetki devrine dayanarak çıkarılan 

Komisyon tasarrufu, ancak yasama tasarrufunda belirtilen süre zarfında 

Parlamento veya Konseyin itiraz etmemesi halinde yürürlüğe girebilir. 

Yetki devrine dayanarak çıkarılan Komisyon tasarruflarının başlığına, 

“yetki devrine dayanan” ibaresi eklenmelidir. ABİHA’nın 290. maddesine 

göre Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi, her zaman yetki devrinin 

iptaline karar verebilir. 

Esasen Lizbon Anlaşması; yetki devrine dayanan düzenlemelerin 

kapsamını, yalnızca yasama tasarrufunun temel unsurları ile 

sınırlandırmaktadır. Zira temel unsurları belirleyerek yasama tasarrufunda 

bulunma yetkisi, Avrupa Birliği yasa koyucusunun münhasır yetkisine 

girmektedir. Temel unsur kavramından neyin kastedildiği konusunda 

ABİHA’da herhangi bir düzenleme mevcut değildir fakat AB Adalet 

Divanı; her alanın özelliklerine bağlı olarak temel unsur kavramının 

değişiklik arz ettiğini belirtmektedir (Avrupa Birliği Adalet Divanı, 2012). 

Adalet Divanına göre bir konunun hangi unsurlarının temel olarak 

sınıflandırılması gerektiği sorunu, sadece Birlik yasama organının 

takdirine bağlı değildir, ayrıca yargısal denetimin konusu olabilecek nesnel 

unsurlara dayanmaktadır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, 2012). 

ABİHA’nın 291. maddesine göre hukuken bağlayıcı Birlik 

tasarruflarının uygulanması için yeknesak koşulların gerekli olması 

halinde bu tasarruflar, Komisyona veya uygun şekilde gerekçelendirilmiş 

belirli durumlarda Konseye uygulama yetkisi verebilmektedir. Bu 

kapsamda Parlamento ve Konsey; olağan yasama usulü uyarınca hareket 

ederek, tüzükler vasıtasıyla, uygulama yetkilerinin Komisyon tarafından 

kullanımının üye devletlerce kontrolüne yönelik mekanizmalara ilişkin 

kuralları ve genel ilkeleri önceden belirlemektedir. Bu madde kapsamında 

oluşturulan uygulamaya yönelik Komisyon tasarruflarının başlığına, 

“uygulama” ibaresi eklenmelidir. 
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ABİHA’nın 291/3. maddesinde belirtilen “Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey, olağan yasama usulü uyarınca hareket ederek tüzükler 

vasıtasıyla, uygulama yetkilerinin Komisyon tarafından kullanımının üye 

devletlerce kontrolüne yönelik mekanizmalara ilişkin kuralları ve genel 

ilkeleri önceden belirler.”, hükmüne uygun olarak 182/2011 sayılı AB 

Tüzüğü düzenlenmiştir. Bu Tüzük ile Birliğin yasal olarak bağlayıcı 

düzenlemelerinin yeknesak şekilde yürütülmesi için Komisyonun ortaya 

koyacağı idari işlemlerde uygulanacak genel kural ve ilkeler 

belirlenmektedir (AB Tüzüğü, 2011).  

Bu Tüzük ile her şeyden önce kullanılan terminoloji konusunda 

değişiklik yapılmıştır. Yönetim ve düzenleyici komite prosedürleri ortadan 

kaldırılarak ikisinin yerine inceleme komite prosedürü getirilmiştir, 

danışma komite prosedürü varlığını korumuştur. Danışma ya da inceleme 

prosedüründen hangisinin seçileceğine karar verilirken söz konusu 

uygulama düzenlemesinin niteliği veya etkisi dikkate alınmaktadır. 

İnceleme prosedürü, bir yandan genel etkisi olan icrai düzenlemelerde 

diğer yandan önemli etkisi olan programlarda örneğin ortak tarım ve balık 

politikalarında, çevre, güvenlik ve emniyet, insanların, hayvanların, 

bitkilerin sağlığının veya güvenliğinin korunması, ortak ticaret politikası 

ve vergilendirme alanlarında kullanılmaktadır.  

Bununla birlikte 182/2011 sayılı AB Tüzüğü ile komitoloji 

prosedürü, ilk düzeyde inceleme ve danışma komiteleri ve ikinci düzeyde 

temyiz komitesi olmak üzere iki düzeyde organize edilmiştir. Temyiz 

komiteleri, ilk düzey komitoloji komitelerine kıyasla daha siyasi bir nitelik 

arz etmektedir. Nitekim temyiz komiteleri, Avrupa Parlamentosu ve AB 

Konseyinin karşılıklı iletişim ve müzakerelerinin sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Temyiz komiteleri, tartışmalı tedbirlerin daha fazla 

incelenmesine olanak tanımak için faaliyet göstermektedir.   

ABİHA’nın 290 ve 291. maddelerinde ve 182/2011 sayılı AB 

Tüzüğü’nde yetki devrine dayanan düzenlemeler ile uygulama 

düzenlemeleri arasındaki sınır ve farklılıklar net şekilde ortaya 

konmadığından Avrupa Komisyonu, Parlamentosu ve AB Konseyi 

arasında görüşmeler yapılarak birtakım sınırlayıcı kriterler hakkında 

görüşülmüştür. Bu bağlamda çeşitli sınırlama kriterleri belirlenerek AB 

kurumları arasında asgari mutabakat sağlanmıştır (Avrupa Birliği 

Kurumlararası Anlaşma, 2019).  

Hukuki sorumluluğun paylaşılması zorunluluğu kadar siyasi 

sorumluluğun da paylaşılması gereği, 182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nün 

uygulanmasında birtakım değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğunu 

düşünen Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu 

önünde Eylül 2016'da yaptığı sunumda komite prosedüründe yeniden 
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reform yapılmasının gerekliliğini belirtmiş ve 2017 yılında Komisyon 

tarafından değişiklik önerisi sunulmuştur.  

3.4. Avrupa Komisyonunun Değişiklik Teklifi  

182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nün 15. maddesinde belirtildiği üzere 

bu düzenlemenin nasıl uygulandığını ortaya koymak üzere Komisyon, 

2016 yılında bir rapor hazırlamıştır (Avrupa Komisyonu, 2016). Raporda, 

182/2011 sayılı AB Tüzüğü tarafından düzenlenen komitoloji 

prosedürünün iyi çalıştığı değerlendirmesi yapılmıştır. Bununla birlikte 

Komisyon Raporunda, özellikle genetiği değiştirilmiş organizmaların 

yetiştirilmesine izin verilmesi gibi bazı çok hassas alanlarda komitoloji 

komitelerinin çekimser kalarak görüş bildirmemeleri durumlarında ortaya 

çıkan politik soruna vurgu yapılmıştır. Nitekim bazı hassas ve önemli 

konularda üye devletler, siyasi sorumluluk almaktan kaçındıklarından 

çekimser oy kullanmakta ve sorumluluğu Komisyona yıkmaktadırlar. 

Komisyon Başkanı Juncker'in 2016'da “AB ülkeleri herbisitlerde glifosat 

kullanımının yasaklanıp yasaklanmayacağına karar veremediği halde 

Komisyonun bir karar vermeye zorlanması hiç doğru değildir. İşte biz, bu 

kuralları değiştireceğiz.”, açıklamasını yapmıştır (Europa, 2021 (a)). 2015 

ve 2016 yıllarında üye devletler glifosat veya genetik olarak değiştirilmiş 

organizmalar gibi hassas ürünlerin ve maddelerin üretilmesiyle ilgili ne 

lehte ne aleyhte karar alamamasına rağmen Komisyon, bu konularda 17 

düzenlemeyi kabul etmiştir (Europa, 2021(a)). 

Komisyon, 14 Şubat 2017 tarihinde komitoloji komitelerini 

düzenleyen 182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nde değişiklik teklifinde 

bulunmuştur (Avrupa Komisyonu, 2017). Komisyon bu değişiklik 

önerisiyle komitoloji komitelerinin iyi çalıştığını belirtmekle birlikte son 

yıllarda üye devletlerden net bir siyasi destek almadan Komisyonun 

inisiyatif almasını eleştirmekte ve bu durumun değişmesini talep 

etmektedir.  

Üye devlet yönetimlerinin siyasi sorumluluk alması gerektiğini 

belirten Komisyon, bu değişiklik önerilerinin en temel amacının, temyiz 

komitesi prosedürlerinin işleyişini iyileştirmek olduğunu belirtmektedir 

(Avrupa Komisyonu, 2017). Komisyonun 182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nü 

değiştirme önerisi, dört önemli değişikliğe dayanmaktadır. İlk olarak, 

şeffaflığın arttırılması adına temyiz komitesinde kullanılan oyların 

kamuoyuna açıklanması yönünde değişiklik yapılması önerilmektedir. 

İkincisi, oylama yöntemine ilişkin bir değişiklik önerisidir. Üçüncüsü, 

hassas konuların uygun siyasi düzeyde tartışılması için üye devletlerin 

temyiz komitesinde bakan seviyesinde temsil edilmesi yönünde yapılan 

değişiklik önerisidir. Son olarak temyiz komitesinde ortak bir görüş 

belirlenememesi durumunda Avrupa Komisyonuna, Bakanlar Konseyine 

başvurularak bağlayıcı olmayan görüş bildirme talebinde bulunma yetkisi 
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verilmesi hususunda öneride bulunulmuştur. Değişiklik önerileri, 

gündemde olmakla birlikte şu anda AB kurumları arasında müzakere 

aşamasındadır ve bekletilmektedir. 

4. Komitoloji Komitelerinin Örgütlenmesi  

Komitoloji komitelerinin örgütlenmesi, 2011/C 206/06 sayılı Karar 

sayesinde düzenlenen standart İç tüzüğe uygun olarak belirlenmektedir 

(Avrupa Birliği Konseyi, 2011).  

2011/C 206/06 sayılı İç tüzüğün 1. maddesine göre her komitoloji 

komitesi, komite başkanının veya komite üyelerinin salt çoğunluğunun 

talebi üzerine toplanmaktadır.   

2011/C 206/06 sayılı İç tüzüğün 5. maddesine göre her komitoloji 

komitesi, AB üyesi devletlerden birer temsilciden oluşmakta olup bir 

Komisyon üyesi tarafından başkanlık edilerek yönetilmektedir.  

İç tüzüğe göre herhangi bir komite toplantısından en geç beş takvim 

günü öncesinde her üye devlet; ulusal heyetlerde kimlerin yer aldığını, bu 

üyelerin oluşumu ile heyetlere eşlik eden uzmanların isimleri ve işlevleri 

ile bunların varlığının gerekli olmasının nedenlerini, komite başkanına 

bildirmelidir. Başkan, komitenin toplantısından önce bildirilen uzmanların 

katılımına itiraz etmez ve izin verirse, bu uzmanlar komite toplantısına 

katılabilmektedir. 

Bazı durumlarda daha istisnai ve çoğu zaman ulusal hükümetler 

tarafından hassas olduğu düşünülen konularda üye devletler, çok daha 

fazla sayıda temsilci ile temsil edilmeyi tercih edebilmektedir. 

Uygulamada, üye devlet başına iki, üç veya dört-beş temsilcinin katıldığı 

birçok durum bulunmaktadır. 

Her bir komitoloji komitesi kendine özgü yapıya sahip olup 

heterojen bir görünüm sergilemektedir (Fernández Pasarín, 2016: 465). 

Başka bir ifadeyle komitenin faaliyet alanına ve gündemine göre üye 

devlet temsilcilerinin sayısı, temsil şekli, statüleri ve çalıştıkları ve temsil 

ettikleri kurumlar farklılık arz etmektedir.  Komite çalışmalarında 

şeffaflığın sağlanması için tutulan ve internetten yayımlanan tutanaklarda 

bu heterojen yapı kolaylıkla fark edilmektedir (Europa, 2021(b)). 

Komisyonun talebi üzerine oluşturulan her bir komitenin üye dağılımları, 

temsilcilerin kişisel ve mesleki bilgilerine yer verilmeden çalıştıkları 

kurumlar belirtilmek suretiyle özet tutanağa işlenmektedir. Örneğin 

15/06/2020 tarih ve S068356/01 sayılı Tutanakla kayıt altına alınan Tarım 

piyasaları komite toplantısında üye devletleri temsilen 68 temsilci 

bulunmaktadır. S068356/01 sayılı tutanağa göre üye devletlerin 

heyetlerindeki üye sayıları ve çalıştıkları kurumlar birbirinden farklılık arz 

etmektedir. Belçika ve İspanya 5’er üyeyle temsil edilirken Çek 

Cumhuriyeti, 2; Fransa ve Polonya 3’er; Hırvatistan, İtalya 1’er üyeyle 



 

241 

 R. M. Özlü 

temsil edilmiştir. Bununla birlikte komitenin gündemine ve faaliyet alanına 

uygun olarak üye devletler, kendilerini komitede temsil edecek ulusal, 

yerel, bölgesel ya da özel-kamu sektörü işbirliğine tabi en az bir kurum 

belirlemektedir. Üye devlet yönetsel yapılarındaki farklılık sebebiyle bu 

konuda da heterojen bir yapı ortaya çıkmaktadır. 15.06.2020 tarih ve 

S068356/01 sayılı Tutanağa göre Fransa Devleti’ni hem Tarım 

Bakanlığından iki kişi hem de FranceAgriMer adında tarım, tarım-gıda ve 

balıkçılık sektörlerinde Avrupa ve ulusal parasal yardımlarının 

yönetiminde faaliyet gösteren ajanstan bir kişi olmak üzere toplamda üç 

kişi temsil etmiştir. Çek Cumhuriyeti de bir yandan Tarım Bakanlığı diğer 

yandan Tarımsal konularda faaliyet gösteren ulusal bir fon tarafından 

temsil edilmiştir. Ancak diğer ülkeler, genellikle farklı isimlerle 

adlandırılan Tarım Bakanlıkları tarafından temsil edilmişlerdir. 

Tutanak özetinin incelendiği tek bir örnek dahi komitelerin 

oluşmasında üye devletler tarafından ortak bir modelin benimsenmediğini 

ortaya koymaktadır. Bu konudaki örnekler arttırılabilir. Nitekim her üye 

devlet, komitoloji komitelerine temsilci göndermeye münferit olarak 

komitenin çalışma alanını ve gündemini göz önüne alarak karar 

vermektedir.  

Ayrıca komitelerin gündemine ve çalışma alanına bağlı olarak ulusal 

temsilcilerin idari statüleri de üye devletlere bağlı olarak farklı bir yapı arz 

etmektedir. Genel olarak; komitelerdeki ulusal temsilciler, üst düzey 

yetkililer veya genel müdürler, genel müdür yardımcıları veya çeşitli 

sektörel bakanlıklar tarafından atanan birimlerin başkanları gibi orta düzey 

yetkililerden oluşmakla birlikte diplomatlar, uzmanlar veya ulusal 

kurumların üyeleri de komite üyesi olabilmektedir.  

2011/C 206/06 sayılı İç tüzüğün 5/4. maddesine göre bir üye devlet 

heyeti, komitoloji toplantısına katılamayan başka bir devleti temsil 

edebilmektedir. Böyle bir durum olması halinde bu durumdan en azından 

oylama yapılmadan önce komite başkanının haberdar edilmesi 

gerekmektedir.  

2011/C 206/06 sayılı İç tüzüğün 6. maddesine göre Komite, belirli 

konuları ele almak için çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarına 

bir Komisyon temsilcisi başkanlık etmektedir. Gruplar, başkanlarının 

sorumluluğu altında komiteye rapor vermelidir.  

5. Komitloji Komitelerinin Çalışma Usulü  

Komisyon, komitoloji komitelerinin görüşlerine başvurmak için sorumlu 

komitelere taslak uygulama düzenlemeleri sunmaktadır. Komiteler, 

Komisyonun Brüksel’de bulunan hizmet binasında toplanarak kendilerine 

sunulan taslaklar üzerinde çalışmaktadırlar. 
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Komitoloji komiteleri, 28 eylem alanında faaliyet göstermektedir. 

Bu eylem alanları; AGRI (tarım ve kırsal kalkınma), BUDG (bütçe), 

CLIMA (iklim), CNECT (iletişim ağları, içerik ve teknoloji), DEVCO 

(uluslararası işbirliği ve geliştirme), DIGIT (bilişim), EAC (eğitim ve 

kültür), ECFIN (ekonomik ve mali işler), ECHO (insani yardım ve sivil 

koruma), EMPL (istihdam, sosyal işler ), ENER (enerji), ENV (çevre), 

ESTAT (Eurostat), FISMA (finansal istikrar, finansal hizmetler ve 

sermaye piyasaları birliği), FPI (dış politika araçları ), GROW (iç pazar, 

sanayi, girişimcilik ve KOBİ'ler), HOME (göç ve içişleri), JUST(adalet ve 

tüketiciler), MARE (denizcilik ve balıkçılık), MOVE (hareketlilik ve 

taşıma), NEAR (komşuluk ve genişleme müzakereleri), OLAF (Avrupa 

yolsuzlukla mücadele ofisi), REGIO (bölgesel ve kentsel politika), RTD 

(araştırma ve yenilik), SANTE (sağlık ve gıda güvenliği), SG (genel 

sekreterlik), TAXUD (vergilendirme ve gümrük birliği), TRADE (ticaret) 

olarak sıralanmaktadır. Faaliyet alanlarına bağlı olarak toplanma sıklıkları 

değişmekte olup komiteler; yılda, ortalama 1 ila 15 kez toplanmaktadır. 

Bazı komiteler, nadiren toplanırken bazıları, haftada birden fazla toplantı 

düzenleyebilmektedir. 

182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nün 3. maddesi, komitoloji 

komitelerinin çalışma prensipleriyle alakalı genel kuralları 

düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre Avrupa Komisyonuna yürütmeye 

yönelik konularda üye devletlerin temsilcilerinden oluşan bir komite 

yardımcı olmaktadır. Her komiteye bir Komisyon temsilcisi başkanlık 

etmekte olup başkan, komitenin çalışmalarını düzenler. Ancak başkanın 

komite oylamasında oy kullanma hakkı yoktur. 

Başkan, Komisyon tarafından kabul edilecek taslak uygulama 

düzenlemesini komiteye sunmaktadır. Usulüne uygun gerekçeli durumlar 

haricinde başkan, taslak uygulama düzenlemesinin ve gündem taslağının 

komiteye sunulmasından en az on dört gün sonra toplantı yapmalıdır. 

Komite, konunun aciliyetine göre başkanın belirleyebileceği bir zamanda, 

taslak uygulama düzenlemesine ilişkin görüş ve tutumunu bildirmelidir. 

Başkan; komite üyelerine, taslak uygulama tasarrufunu gözden geçirmeleri 

ve fikirlerini ifade etmeleri için makul bir süre vermelidir.  

Komite bir görüş bildirene kadar komitenin herhangi bir üyesi, 

toplantıya konu olan uygulama taslağı hakkında değişiklik önerebilir. 

Başkan, komite içinde mümkün olan en geniş desteği elde eden uygulama 

düzenlemesini elde etmeye uğraşmalıdır. Başkan, özellikle komite 

bünyesinde büyük ölçüde desteklenen önerilerle ilgili olarak, her türlü 

görüşme ve değişiklik önerileri hakkında komiteyi bilgilendirmelidir. 

Usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlarda, başkan yazılı 

bir prosedürle komitenin görüşünü alabilir. Başkan, taslak uygulama 

tasarrufunu komite üyelerine iletir ve konunun aciliyetine bağlı olarak 
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görüş bildirmek için makul bir süre belirlemelidir. Taslak uygulama 

tasarrufuna itiraz etmeyen her bir komite üyesi, taslak uygulama 

tasarrufunu zımnen kabul etmiş sayılmaktadır.  

Temel kanunda aksi belirtilmedikçe, belirlenen süreler içinde 

başkanın karar vermesi veya komite üyelerinden birinin talep etmesi 

halinde herhangi bir karar alınmadan yazılı prosedür sonlandırılabilir. 

Böyle bir durumda başkan, makul bir süre içinde komiteyi toplantıya 

çağırmalıdır. 

Uygulama taslağı hakkında oluşan komite görüşü, tutanağa 

kaydedilmelidir. Her bir komite üyesi, uygulama taslağı hakkındaki 

görüşünün tutanağa kaydedilmesini isteme hakkına sahiptir. Başkan, 

tutanağı gecikmeksizin komite üyelerine göndermelidir. 

Uygun olduğu durumlarda, bir temyiz komitesi oluşturularak 

kontrol mekanizması hayata geçirilebilir. Komisyonun önerisi üzerine, 

temyiz komitesi kendi üyelerinin basit çoğunluğu ile çalışma usulünü 

kabul etmektedir. Temyiz komitesi toplandığında, usulüne uygun olarak 

gerekçelendirilmiş durumlar dışında en erken 14 gün ve tebliğ tarihinden 

sonra en geç 6 hafta içinde toplanarak komite görüşünü, tebliğ tarihinden 

itibaren 2 ay içinde bildirmelidir. 

182/2011 sayılı Tüzük tarafından komitoloji prosedüründe iki 

kademeli bir yapı oluşturulmuştur. AB Tüzüğü’nün 4. maddesinde 

danışma prosedürü, 5. maddesinde inceleme prosedürü, 6. maddesinde 

temyiz prosedürü ve son olarak 7. ve 8. maddelerinde acil durumlarda 

uygulanacak prosedürler düzenlenmektedir. 

5.1. Danışma Prosedürü 

Danışma prosedürü, AB fonları ve sübvansiyonlarının kullanılması 

konularında başvurulan bir uygulamadır. Bu prosedürde; Komisyon, 

hazırladığı uygulama düzenleme taslağını, komitoloji komitesine görüş 

almak üzere sunmaktadır. Komite, salt çoğunlukla karar vermektedir.  

Komisyon, komitenin görüşünü benimsemekle yükümlü değildir, zira 

komitenin görüşü tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı değildir. Ancak 

Komisyon, komitedeki görüşme ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 

görüş ve önerileri, en üst düzeyde göz önünde bulundurarak kabul edilecek 

taslak uygulama tasarrufuna karar vermelidir. 

5.2. İnceleme Prosedürü 

İnceleme prosedürü, genel kapsamı olan özellikle bütçe, ortak tarım 

ve balıkçılık politikası, vergilendirme ve ortak ticaret politikası gibi 

konularda hazırlanacak olan düzenleyici işlemler üzerinde 

uygulanmaktadır.  
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Komisyon, uygulama tasarrufunu şeffaflık kurallarına göre 

hazırlayarak komiteye sunmaktadır. Komite, Komisyonun sunduğu proje 

hakkında üç farklı şekilde pozisyon alabilmektedir.  

1. Komite, Komisyonun teklif projesi hakkında olumlu görüş 

bildirebilir. Bu durumda Komisyon, metni kabul eder. 

2. Komite, Komisyonun teklif projesi hakkında herhangi bir görüş 

bildirmeyebilir. Bu durumda Komisyon, teklif metnini kabul 

edebilir veya taslağını yenileyebilir. Ancak Komisyon, teklifin 

vergilendirme, finansal hizmetler, sağlık ve güvenlik veya 

güvencelerle ilgili olması halinde metni kabul edemez.  

3. Komite, Komisyonun teklif projesi hakkında olumsuz görüş 

bildirebilir. Bu durumda Komisyon, teklifini kabul edemez. Ancak 

projesini iki ay içinde inceleyip tekrar komiteye sunabilir veya bir 

ay içinde projesini, temyiz komitesine sunabilir. 

5.3. Temyiz Komiteleri 

Temyiz komiteleri, diğer komitoloji komitelerine benzer şekilde 

faaliyet göstermektedir. Bu komiteler de AB üye devlet temsilcilerinden 

oluşmaktadır. Temyiz komitelerinin çalışma düzenleri, 2011/C 183/05 

sayılı Kararla oluşturulan İç tüzüğe uygun olarak belirlenmektedir. 

Bununla birlikte temyiz komitelerinde, üye devletlerin daha üst düzeyde 

yetkililerle temsil edilmesi gerektiği belirtilmelidir.  

Temyiz komiteleri, Komisyon tarafından önerilen bir uygulama 

tasarrufunun inceleme komitesinde reddedilmesi üzerine 

oluşturulmaktadır. Bu komiteler, Komisyon uygulama tasarruf teklifi 

hakkında birinci düzeyde tatmin edici bir sonuç elde edilmediği durumda 

ikinci bir çalışma yapılmasını sağlamak üzere oluşturulmaktadır. 

Temyiz komitesi prosedürü, 182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nün 6. 

maddesinde düzenlenmektedir. Bu maddeye göre temyiz komitesi 

Komisyon uygulama tasarruf teklifi hakkında yaptığı çalışmalar, 

görüşmeler ve incelemeler sonunda nihai kararını, Kurucu Anlaşmalarda 

belirlenen nitelikli çoğunlukla almaktadır.  

Temyiz komitesi tarafından herhangi bir görüş ortaya çıkmadığı 

sürece, temyiz komitesinin herhangi bir üyesi taslak uygulama 

tasarrufunda değişiklikler önerebilir ve başkan bunu değiştirmeye veya 

değiştirmemeye karar verebilir. 

Temyiz komitesi; Komisyon taslak uygulama tasarrufu hakkında 

olumlu bir görüş bildirdiğinde, Komisyon taslak uygulama tasarrufunu 

kabul eder; herhangi bir görüş bildirilmediğinde, Komisyon taslak 

uygulama tasarrufunu kabul edebilir ya da kabul etmeyebilir; olumsuz bir 

görüş bildirdiğinde, Komisyon taslak uygulama tasarrufunu asla kabul 

edemez. 
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5.4. Denetlemeli Düzenleyici Prosedür 

Denetlemeli düzenleyici prosedür, procédure de réglementation 

avec contrôle, 182/2011 sayılı Tüzük ile düzenlenmemesine rağmen halen 

mevcut birçok temel düzenlemede yer almaktadır. AB Konseyinin 2006 

tarihli ve 2006/512/EC sayılı Komitoloji Kararı’nın 5-a maddesinde 

belirlenen kurallara tabi olarak uygulanmaktadır ve 2011 Komitoloji 

Reformundan etkilenmemiştir. Nitekim yürütme ve uygulama yetkilerine 

ilişkin ABİHA’nın 291/3. maddesine dayanılarak kabul edilen 182/2011 

sayılı AB Tüzüğü’yle AB Konseyinin 2006 tarihli Komitoloji Kararı'nın 

5-a maddesi revizyon kapsamı dışında bırakılmış ve geçici olarak 

muhafaza edilmiştir. Denetlemeli düzenleyici prosedüre, 168 AB 

düzenlemesinde yer verilmekte olup bu düzenlemeler, Lizbon 

Anlaşması’na uygun şekilde uyarlanmıştır. Bu kapsamda denetlemeli 

düzenleyici prosedür, AB Konseyinin 2006 tarihli Komitoloji Kararı'nın 5-

a maddesi hükümlerine göre faaliyet göstermektedir (Avrupa Komisyonu, 

2021). 

Denetlemeli düzenleyici prosedür kapsamında Komisyon; yürütme 

yetkisini aşarak yasama tasarrufunda değişikliğe yol açacak uygulama 

kararları alırsa ya da yasama tasarrufunun amacı veya içeriğiyle uyumlu 

idari kararlar almazsa, Komisyon tarafından önerilen uygulama tasarrufu 

Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi tarafından engellenebilmektedir.  

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi; Komisyon tarafından 

önerilen uygulama tasarruflarının komite tarafından onaylanmasından 

sonra genellikle üç ay süreyle geçerli olan veto etme haklarını 

kullanabilirler. Ayrıca komite, önerilen uygulama tasarrufu hakkında 

olumlu bir görüş bildirmezse ve Avrupa Parlamentosu karşı çıkmazsa AB 

Konseyi, bu tasarrufu bloke edebileceği gibi kendisi kabul de edebilir.  

Denetlemeli düzenleyici prosedür kapsamında 2018 yılında, 90; 

2019 yılında 88 tasarruf önerisi incelenerek kabul edilmiş olup belirtilen 

süreç boyunca Avrupa Parlamentosu, önerilen uygulama tasarruflarını 

birer kez veto etmiştir (Avrupa Komisyonu, 2021). 

5.5. Acil Durum Prosedürleri 

182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nde iki acil durum prosedürüne yer 

verilmektedir. 182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nün 7. maddesinde istisnai 

durumlarda uygulanmak üzere yürütmeye yönelik idari karar alma yetkisi 

düzenlenmektedir. Bu maddeye göre komitenin olumsuz görüş bildirdiği 

ya da hiç görüş bildirmediği ancak gecikmesi halinde tarım ya da Birliğin 

mali çıkarları için risk oluşacak durumlarda Komisyon, uygulamaya 

yönelik idari karar alabilir. Bu durumda Komisyon aldığı kararı, derhal 

temyiz komitesine sunmalıdır; temyiz komitesi, nitelikli çoğunlukla, bu 

kararı yürürlükten kaldırabilir. 
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182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nün 8. maddesinde hemen 

uygulanabilir önlemler başlığıyla ikinci acil durum prosedürü 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Komisyon, geçici anti-damping veya 

telafi edici önlem konularında komite prosedürüne başvurmadan hemen 

geçerli olan ve temel düzenlemeye aykırı olmayacak şekilde altı ayı 

geçmeyen bir süre için uygulama tasarrufunu kabul eder ve karar, 

yürürlüğe girer. Böyle bir kararın alınması halinde Komisyon, kararın 

kabulünden en geç on dört gün sonra, ilgili karar hakkında görüşünü almak 

üzere komiteyi sürece dahil etmelidir. İnceleme prosedürünün uygulandığı 

hallerde, uygulama tasarrufu hakkında komite tarafından olumsuz bir 

görüş çıkması durumunda Komisyon, kabul edilen kararı derhal 

yürürlükten kaldırmalıdır. Komiteden olumlu karar çıkarsa ya da komite 

görüş bildirmezse, söz konusu uygulama tasarrufu yürürlükte kalmaya 

devam eder. 

Acil durumlarda; Komisyon, kabul edeceği uygulama düzenlemeleri 

hakkında üye devletlerle istişare etmelidir. Acil durumlarda istişare, 

Komisyon tarafından kabul edilen tedbirlerin üye devletlere 

bildirilmesinden sonra en geç on gün içinde yapılmalıdır.  

182/2011 sayılı AB Tüzüğü’nün 11. maddesine göre Parlamento 

veya Konsey; Komisyonun yürütmeye yönelik karar alma yetkisini aştığını 

düşünürse, her an için Komisyona uygulama yetkilerini aştığını 

bildirmelidir. Bu durumda Komisyon, uygulama teklifini yeniden 

düzenleyip görüşerek Konseyi ve Parlamentoyu söz konusu durum 

hakkında bilgilendirmelidir. 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Komitoloji komiteleri ya da komite prosedürü, Avrupa Kömür Çelik 

Topluluğu’nun kuruluşu kadar eskidir. Komitoloji komiteleri, yalnızca 

Birlik bünyesinde üye devletlerin pozisyonlarını dikkate alan idari karar 

alma mekanizması olarak değil, aynı zamanda Avrupa kararlarının ulusal 

düzeylerde daha iyi uygulanmasını sağlayan bir unsur olarak 

tanımlanmaktadır (Vos, 2009: 39). Zira komitoloji komiteleri; üye 

devletleri temsil eden bürokrat ve uzmanlardan oluşmakta olup Birlik 

hukuk ve politikalarının uygulanmasına yönelik idari nitelikli kararların 

alınmasında faaliyet göstermektedir. 

Komitoloji komite üyeleri, üye devletler tarafından 

belirlenmektedir. Komite gündemine bağlı olarak, bir devlet aynı 

bakanlıktan birkaç temsilci, üye ve/veya ulusal memurlardan oluşan bir 

heyetle ya da daimî temsilcilerden de oluşan bir heyetle komitoloji 

toplantılarına katılabilmektedir. 

Komitoloji komiteleri, Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet 

göstererek Komisyonun yürütme yetkisini kullanırken aldığı idari 
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kararların oluşturulması aşamasında yardımcı olmaktadır. Komitoloji 

komiteleri faaliyetlerini gerçekleştirirken önerilen uygulama tasarrufları 

hakkında en geniş desteği elde eden çözümler oluşturmaya çalışmaktadır. 

Komisyon da önerdiği taslak uygulama düzenlemesi hakkında, komitoloji 

komitelerinde oluşan tartışmalardan ve sunulan görüşlerden en iyi şekilde 

yararlanarak uygulama tasarrufunu kabul ya da reddetmektedir.  

Komisyon, komitoloji komitelerinin yıllık faaliyetlerinin analizini 

yaparak komitoloji faaliyet raporlarını, 2002 yılından bu yana Europa 

internet sitesinden yayımlamaktadır (Europa, 2021(c)). 1995-2000 yılları 

arasında yaklaşık 250 komitoloji komitesi faaliyette bulunarak önemli 

düzenlemelerin hayat bulması kolaylaşmıştır. Bu durum, komitoloji 

komitelerinin operasyonel özelliğini göstermektedir. 2000 yılında 244 

komitoloji komitesi kurulmuş iken 2016 yılında 277, 2017 yılında 276, 

2018 yılında 275, 2019 yılında 318 komite kurulmuştur (Avrupa 

Komisyonu, 2002; Avrupa Komisyonu, 2018; Avrupa Komisyonu, 2019; 

Avrupa Komisyonu, 2021). 2019 yılı boyunca en çok komite; GROW 

alanında 36, SANTE alanında 34, MOVE alanında 32 komite olacak 

şekilde oluşturulmuştur (Avrupa Komisyonu, 2021). 2019 yılı boyunca en 

az komite; DIGIT, ECFIN, OLAF ve REGIO faaliyet alanlarında 

kurulmuştur (Avrupa Komisyonu, 2021). 

Komitoloji komiteleri, faaliyetlerini düzenleyen prosedür türüne 

göre sınıflandırılmaktadır. 2019 komitoloji komitelerinin faaliyetlerinin 

açıklandığı son rapora göre toplamda 23 danışma prosedürü; 126 inceleme 

prosedürü; 20 denetlemeli düzenleyici prosedür ve aynı düzenleme için 

149 adet birden fazla prosedür uygulanmıştır (Avrupa Komisyonu, 2021). 

Ayrıca 2019 yılı boyunca 590 komitoloji toplantısı düzenlenerek 944 yazılı 

prosedür uygulanmıştır (Avrupa Komisyonu, 2021). Tüm bu faaliyetler 

sonunda 2019 yılı boyunca komitoloji komiteleri tarafından 1729 karar 

ortaya konulmuş olup 1501 uygulama tasarrufu kabul edilmiştir (Avrupa 

Komisyonu, 2021). 

Bununla birlikte Brüksel bürokrasisinde komitoloji komiteleri 

tarafından yönetilmeye yönelik eleştirilerin ve hoşnutsuzlukların söz 

konusu olduğu da belirtilmelidir (Dusen, Ayberk, 1999: 3-26; Pedler, 

Schaefer-Guenther, 1998: 210). Komitoloji prosedürü sayesinde Avrupa 

Komisyonunun yürütmeye yönelik yetkilerini aşarak gizlenmiş ve 

değiştirilmiş bir AB karar mekanizması oluşturduğu endişesi vardır (REIF, 

2014). Bu bağlamda AB bünyesinde yetki paylaşımı ve şeffaf yönetim 

konusunda sorgulamalar yapılmakta olup komitoloji sisteminin reform 

edilmesi önerileri gündemdeki yerini korumaktadır. 
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