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FOREWORD  
We are proud to have completed the 10th International Conference on Eurasian Economies, held in 

Tashkent, Uzbekistan with the cooperation of Beykent University, Tashkent State University of 

Economics, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, and Eurasian Economists Association on 18-20 June 

2018.  

155 abstracts were submitted to the conference from 11 countries, and in the end 89 accepted papers 

were presented at the conference. Many academicians attended the conference even though they had no 

papers to present, so the total attendance was around 150 academicians. The fact that vice rectors of 

partner universities, as well as deans of many faculties, professors and associate professors, people from 

the financial sector and executive boards attended the conference show that interest in the conference is 

high and continual. We would like to extend our deepest appreciation to all participants and sponsors 

who have trusted and supported the conference’s organizing committee. 

As in previous years, presented papers are collected into this proceedings book. A considerable amount 

of time and effort is put into evaluating and formatting the papers for the book. At least two judges 

evaluate each paper before being accepted. We would like to thank our judges, scientific and 

organization committee members who contributed their valuable time and support to evaluating every 

paper. Additionally, we would like to extend our gratitude to Dr. Alp Gencer, who helped to design our 

web platform with great patience despite all the difficulties and prepared the book of proceedings for 

publication. 

Our appreciation is also extended all members of Tashkent State University of Economics, who put 

every effort in the perfect organization, starting with the rector Prof. Dr. Bakhodir Khodiev. Vice rector 

Prof. Dr. Obidjon Khamidov personally has made every effort to make this conference a reality, as well 

as the dean of Faculty for Administrative Sciences Prof. Dr. Alisher Kobilov and members of the 

economics department and international relations office. We are also greatful to Uzbekistan Embassy in 

Ankara, Uzbekistan Asia Tour members Ekmal ve Azimcan and Serdivan Tourism owner Hakan Genc. 

Members of the press showed great interest in the conference, as it was the first time a conference 

with such a wide international collaboration was organized in Tashkent. Both local media and TRT 

conducted and aired interviews. The conference dinner was a cultural feast for the attendees and the trip 

to Tashkent, Bukhara and Samarkand helped attendees to grasp the beatuies of Turkish culture in 

Uzbekistan. 

We would like to extend our greatest appreciation for the continuous support of International 

Conference on Eurasian Economies by Beykent University’s Board of Trustees’ Chairman and 

members, Rector Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan, the Secretary General Murat Süslü and Public 

Relations Department, as well as the administrative staff. As always, Prof. Dr. Jusup Primbaev and all 

members of Kyrgyzstan-Turkey Manas University gave great support to the conference. The family of 

Prof. Dr. Mükerrem Hiç and Eurasian Economists Association continued their support by awarding best 

papers presented at the conference. 

Finally, our greatest appreciation goes to all the academicians, researchers, and participants whose 

contributions have made this conference a success. We hope and believe that the International Eurasian 

Conference 2018 has made important contributions to the Eurasian region and scientific community at 

large.  

We hope to see you at the 11th International Conference on Eurasian Economies. 

Prof. Dr. Selahattin Sarı  

Conference Chair 
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ÖNSÖZ 
Onuncu Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı; Beykent Üniversitesi, Taşkent Devlet İktisat 

Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Avrasya Ekonomistler Derneği’nin ortak 

organizasyonuyla 18-20 Haziran 2018 tarihlerinde Taşkent-Özbekistan’da gerçekleştirilmiştir.  

Konferansa özet gönderim aşamasında 11 ülkeden 155 başvuru olmuştur. Titiz bir hakem 

değerlendirmesi süreci sonucunda 89 bildirinin konferansta sunulması uygun bulunmuştur. Konferansta 

bildirisi olmayan çok sayıda öğretim üyesi, sektör temsilcileri ve dileyici iştirak etmiş, konferans 

yaklaşık 150 civarında katılımcının iştiraki ile gerçekleşmiştir. Katılımın yüksekliği konferansa olan 

ilginin büyüklüğünü göstermektedir. Konferansa, gerek Türkiye’den, gerekse Özbekistan’dan rektör 

yardımcıları ve dekan seviyesinde 30 civarında iştirakin olması, profesör ve doçent’lerin ağırlıklı olması 

finans sektörü ve üst kurullardan katılımlar konferansın bilim dünyasındaki yerini ve önemini bir kez 

daha öne çıkarmıştır. Özellikle Türkiye’den iş dünyasından iştiraklerin öne çıkması konferansa ayrı bir 

özellik katmıştır. Konferans düzenleme komitesine olan güven ve desteklerini konferansa iştirakleriyle 

şereflendiren tüm katılımcılara öncelikle teşekkürlerimizi arz ediyoruz.  

Konferansta sunulan bildiriler elinizde bulunan bu kitapta toplanmıştır. Gerek bildirilerin 

değerlendirilmesi aşamasında, gerekse kitap haline getirilmesi aşamasında ciddi emek sarf edilmektedir. 

Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere zaman ayıran ve 

destek veren hakemlerimize, bilim kurulu üyelerimize, konferans hazırlıklarının başlamasından itibaren 

çok yoğun mesai harcayan organizasyon komitesindeki arkadaşlarımıza, web sayfası dizaynında her 

türlü müdahaleye rağmen sabırla işlemleri yerine getiren Dr. Alp Gencer’e teşekkürler.  

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’nın onuncusunun eksiksiz ve mükemmel olarak 

gerçekleştirilmesinde, planlama aşamasından konferansın sonlandırılmasına kadar her türlü desteği 

etkin bir şekilde veren Özbekistan Ankara Büyükelçiliği, Ekmal ve Azimcan Beylerin şahsında 

Özbekistan Asia Tour mensupları ve Hakan Beyin şahsında Serdivan Turizm’in çok önemli katkısı 

olmuştur.  Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bakhodir Khodiev ve özellikle rektör 

yardımcısı Prof. Dr. Obidjon Khamidov, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Alisher 

Kobilov, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümünün çok değerli öğretim elemanları ve 

destek veren uluslararası ilişkiler dairesi elemanlarına, öğrencilerine sonsuz teşekkürler. 

Basın koordinasyonu üst düzeyde gerçekleştirilmiştir. Özbekistan’ın en önemli üniversitesi ile 

gerçekleştirilen ilk organizasyon olması nedeniyle TRT Haber ve Özbekistan yerel kanalları konferansla 

ilgili özel çekim ve haberler yayınladılar. Tüm basın temsilcilerine teşekkürler. Gala yemeğinin 

atmosferi tam bir ziyafet olmuş, konferans sonrası gerçekleştirilen kültür turu’nda Taşkent, Semerkant 

ve Buhara’da misafirlere Türk dünyası’nın tarihi ve kültürel esintileri yaşatılmştır. 

Bu konferansta da Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri, Üniversite rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Emin Karahan, genel sekreter Murat Süslü ve başta halkla ilişkiler dairesi olmak üzere tüm 

idari birimlerin personeli destek vermişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürler. Konferansın 

organizasyonunda birlikte hareket ettiğimiz Prof. Dr. Jusup Primbaev’in şahsında Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi’nin temsilcilerine ve bu konferansta da sağladıkları ödül desteği ile konferansı 

destekleyen Prof. Dr. Mükerrem Hiç ailesi ve Avrasya Ekonomistler Derneği’nin tüm yöneticilerine 

teşekkürler.  

En büyük teşekkürümüz elbette ki konferansın oluşmasını sağlayan ve teşvikleriyle bizleri 

cesaretlendiren akademisyen, araştırmacı ve katılımcılaradır. Uluslararası Avrasya Ekonomileri 

Konferansının onuncusunun başta Avrasya ülkeleri olmak üzere bilim dünyasına katkı sağlayacağı inanç 

ve dileğiyle konferans organizasyon heyeti adına teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. 

11. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’nda buluşmak üzere. 

Prof. Dr. Selahattin Sarı  

Organizasyon Kurulu Başkanı 
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Uncertainties, Protectionism and Slowdown in Global Trade 

Prof. Dr. Ercan Uygur (Turkish Economic Association, Turkey) 

Abstract 

The United States announced plans to impose tariffs and quotas on her imports of certain commodities, notably 

iron, steel and aluminum, and on imports from certain countries, including those from China, in early 2018. These 

and counter announcements has been considered as the start of global trade wars.  

Even before that, there has been a significant slowdown in the growth of world trade in recent years. In the three 
decades before 2011, annual world trade recorded a growth of about 6%. This was twice as high as world GDP 

growth, implying an income (GDP) elasticity of trade at around 2. Between 2011 – 2016, the income elasticity of 

trade has fallen to below 1, on average.  

While the recent poor performance of global trade has been attributed to these structural and cyclical factors, 

this paper argues that the rise in both price uncertainty, demand uncertainty and policy uncertainty have and will 

have a significant effect on trade growth. Price uncertainty is reflected in fluctuations in real exchange rates, 
commodity prices and manufacturing prices. Demand uncertainty, on the other hand, is reflected by growth 

variability in time and among countries. Policy uncertainty can be traced in protectionist measures.  
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Effects of Migration Flows on Local Labor Market: A Regional 

Implementation on Turkey 

Asst. Prof. Dr. Atakan Durmaz (Bayburt University, Turkey) 

Prof. Dr. Adem Kalça (Karadeniz Technical University, Turkey) 

Abstract 

Migration flows are an important research topic in the economic literature due to the economic effects they have 

on both the homeland and the countries receiving the immigration. Studies on homeland focus on issues such as 

remittances, foreign direct investment, Technology and knowledge transfers and trade links, while studies on 

immigrant countries focus on issues such as immigrants' impacts on the local labor market and commercial effects. 

The aim of this study starting from this point is the recent massive migration flows exposed to these migration 

flows in Turkey to determine their impact on the local labor market. In the study, the data set covering the period 

of 2011-2016 was used for 26 sub-regions of Turkey and this was tested using panel data analysis. According to 

the results, while immigrants with a work permit in Turkey have a statistically significant and positive impact on 

the women’s labor force participation rate and the total labor force participation rate, there is no statistically 

significant effect on male labor force participation rates. In other words, according to the results, immigrants with 

a work permit in Turkey are complementary in terms of local labor force. 

 1  Introduction 

Immigration has become one of the most important topics of popular debate in the social science literature 

(especially economics). One of the most important questions about immigration concerns is the beneficial and 

harmful effects of immigrants on the immigration country economies. At this point, immigration is thought to have 

negative effects on the labor market at least in the short term. Unfavorable effects of migration on local workers' 
employment opportunities and wages are one of the main concerns in the not true and that immigrants have many 

positive effects on the local labor market.  

Some of the earliest studies on this subject assume that this migrant population is a different production factor. 

In other words, the labor factor is composed of immigrants and local people, and immigrants and local people are 

thought to be irreplaceable (Grossman 1982). However, such a distinction is difficult to make. As a matter of fact, 

subsequent studies have focused on a skillful distinction between different groups of labor inputs. Altonji and Card 

(1991); Dustmann et. al. (2005) how the skills are described in detail depends on the work, but the typical 

dimensions are education attainment, Card (2001) occupation, or Borjas (2003) experience and education. More 

recently, some articles (Ottaviano and Peri 2006; Manacorda, Manning and Wadsworth 2006) have taken further 

steps and relied on the excellent substitutability assumption of immigrants and local peoples in the predefined skill 

categories using nested production technologies.  

The theory of economy is very suitable for helping to understand the possible consequences of migration for 
receiving countries, and the theoretical aspects of the possible effects on the labor market of the receiving countries 

are well understood. However, it is not wrong to say that the theorem's estimates are clearly cut off. It is in line 

with the economic models that some local workers who change the size or composition of the workforce resulting 

from migration can harm the labor market; However, similar to the theory, the shift in skills of the workforce is 

also compatible with the fact that migration does not have any effect on the wages and employment of local 

workers, at least in the long run. Economic models foresee that the effects of immigration on the labor market 

depend on the nature of the receiving country's economy and on the skill mix of immigrants compared to the local 

labor force (Dustmann et. al., 2008).  

This statement shows that the various possible outputs comply with economic theory. Migration can reduce 

wages and employment of indigenous people. Nevertheless, it is not at all consistent with economic theory to think 

that long run responses to migration have no effect or that immigration increases the wages of migrant labor 

supplement workers. In the case of long-term effects, however, it is important that the economy is open to trade 

and the flexibility of harmonizing the economy with the output mix produced outside of wages. The impact of 

migration on the labor market is not limited to wages alone. At the same time, new job opportunities created in the 

labor market are another factor to be addressed at this point. Although immigrants have a good reason to enter the 

labor market and rival the local workforce for their current job opportunities, in some cases they have shown new 

opportunities for the local workforce by creating new employment opportunities. 

 2  A Review of the Literature 

Although the impact of migration on the local labor market is often one of the topics discussed in the literature, 

there is no consensus on the impact of migration. For example, Altonji and Card (1991), Card (2001), Dustmann 

et al. (2005) and Dustman et al. (2008) argued that the labor force flows had little effect on the wages of the local 
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labor force; Borjas (2003) found that the labor flows are a significant negative impact on the wages of the local 

labor force. In studies such as Mishra (2007) and Kifle (2009), it has been found that migration flows have 

significant positive effects on the wages of the local labor force. Studies in the literature have also shown that 

migration has different effects on the local labor market. The direction of the impacts depends on a number of 

factors: the substitution possibilities between immigrants and local labor force, and the contribution of immigration 

to total supply and demand. 

The higher the rate of substitution between immigrants and the local labor force, the worse the wages of the local 

labor force will be (Borjas 2003; Orrenius and Zavodny 2007). The level of decline in wages depends on the degree 

of substitution and is the most severe when there are excellent displaced persons of immigrants and natives. In 

addition, if there is a complementary relationship between immigrants and local labor force, there may be positive 

changes in macroeconomic gains from migration (Ottaviano and Peri 2007; Borjas et. al. 2008). A complementary 

relationship increases the marginal productivity of labor in the economy and leads to positive economic results for 

the workforce. 

It should be noted that the flexibility of substitution of the migrant workforce is not the same in the whole labor 

market. The power of substitution between immigrants and pre-existing labor force varies depending on some 

factors (Orrenius and Zavodny 2007; Dustman et. al. 2008). Among these factors, the need for skill is unique to 

different industries. In sectors that require less skill, immigrants and pre-existing workers are more likely to be 

substituted. However, it is more difficult for immigrant and local workers to substitute for each other in the 

industry, which requires substantial technical skills and technical knowledge. Such industries are often sectors with 
a high degree of local language skill and dominance of the local labor market. Another important factor at the same 

time is the aggregate supply and demand change caused by migration movements. Migration flows increase labor 

supply in the local labor market, which leads to increased production in the economy. However, the fact that 

immigrants are consumers of both bulk and private goods is also emerging as an aggregate demand augmenting 

factor (Addison and Worswick 2002). If the total supply increases more than the total demand, it is expected that 

the economy will have lower earnings and lower employment opportunities in the labor market, if the total demand 

arising as a result of migration flows exceeds the total supply, positive economic effects are expected.  

In general, there are two main approaches to investigate the migration effect. The first of these is a spatial 

approach that changes, geographical clustering and local labor markets to determine the impact of migration on 

wages (Altonji and Card 1991; Card 1990, 2001, 2005; Dustmann et. al., 2005). This spatial approach assumes 

that cities or regions within a given country are separate labor market. Accordingly, they argue that immigrant 

movements have changed the wage structure of the local labor market (Kifle 2009). The idea is that immigrant 

flows, which increase the amount of labor in a particular group, will reduce wages in the local labor market. 

However, Card (1990, 2001, 2005) found that the US labor market had little impact on migration flows over natural 

income. Similarly, in his work on the British labor market, Dustmann et. al. (2005), in his work on New Zealand 

data, Maré and Stillman (2009) and using the Household Labor Force Survey (HLFS) data, Maani and Chen (2012) 

found little evidence that migration flows have negative effects on the employment of the local workforce. 

The second approach is to demonstrate the impact of migration on different groups of labor market using national 

level data (Borjas 2003, 2004, 2005; Orrenius ve Zavodny 2007). Borjas (2003) describes both immigrants and 

pre-existing groups with both education and experience to assess the importance of both wage and wage-setting 

factors. Borjas (2003) shows that immigration is not constant in all groups. This heterogeneous source of migration 

creates enough variation to anticipate the impact of migrant entries on the economic consequences of pre-existing 
workers. However, studies using similar methodologies have been found to achieve different economic outcomes. 

D'Amuri et al. (2010) predicted the impact of migration flows on the German labor market in their study of 

Germany. According to the results of the research, Germany is the European country with the largest immigrant 

population. The authors also show that there is a perfect substitutional flexibility between immigrants and the local 

labor force. The effects of migration flows on different educational levels in the survey were also investigated and, 

according to the results obtained, migration flows cause a negative effect of around 1 percent in the highly educated 

group. On a less educated workforce it has been shown that immigration flows have a similar positive effect. Thus, 

the average impact of the migration on the German labor market is zero. Contrary to classical studies such as 

Borjas et. al. (1996), Ottoviano and Peri (2007) found that there is a complementary relationship between migrants 

and local labor force. In the study, immigrant movements generally reached a positive effect on wages in the local 

labor market. 

 3  Method and Dataset 

Panel data analysis can be described as a method of predicting economic relations using horizon-slice series with 

time dimension in the most general sense. In this analysis, time series and cross section series are combined and a 

data set with both time and section size can be created. Panel data models have significant advantages over ordinary 

time series and/or cross-section models (Gujarati, 2003). In these models, the number of observations is larger 

than the cross-sectional and time series, and therefore the degree of freedom of the estimates of the parameters to 
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be obtained is also increasing. Thus, the degree of the multiple linear link between the explanatory variables 

decreases and the efficiency and reliability of the econometric estimates increase. Moreover, the predicted models 

will be based on less restrictive assumptions. Panel data models allow the establishment and testing of more 

complex behavioral models than other methods. Another advantage of using panel data is; in contrast to estimations 

made by cross-sectional data where only the differences between units can be researched, it is possible to examine 

both units or differences within a unit according to time (Baltagi, 2005).  

One of the simplest models used in panel data estimation is the Fixed Effect Model. In the Fixed Effect Model, 

the differences in the behavior of the units are trying to be revealed with the differences in the fixed term. However, 

it is assumed that the slope coefficients are constant. In this model, the fixed term is called the group-specific fixed 

term. As Greene (2003) points out, the constant qualification here implies that the coefficient can vary according 

to units, but is constant over time. It is assumed that the individual effects that are not observed in the Fixed Effect 

Model are related to the explanatory variables included in the model (Green, 2003: 285). For this reason, the 

differences between the units are modeled as parametric changes in the regression function. We can express the 
Fixed Effect Model as follows. 

         (1) 

 i= 1, 2…..., Z ve t=1, 2…. n 

In (1) equals,  i’th stationary fixed term;  is the average fixed term shows.  represents the 
difference from the mean constant term for the i’th unit. If there is a relationship between the error in (1) equations 

and the explanatory variables, the Fixed Effect Model is considered as the appropriate model. Because in this case 

the Fixed Effect Model estimators are unbiased. Furthermore, if the number of G is small and the number of 

observations (n) is large, the Fixed Effect Model is again the preferred model. 

Unlike Fixed Effect Model, where the individual effects are not related to the explanatory variables involved in 

the model, it is more appropriate to assume that it is distributed randomly according to the units and to model 

accordingly (Green, 2003: 293). Thus, the constant term β1i in equation x is not constant, it will be a random 

variable with x average. In this case, the fixed term value for each unit is .  is the random error term 
with zero mean and constant variance. The Random Effect Model will be as follows. 

           (2) 

 or 

                         (3) 

As can be seen, the error in (  is the compound error term and the components are the individual error term (

 and the panel error term . The basic assumptions of Random Effect Model are: 

1. Both individuals-specific and panel error terms have a normal distribution. So, 

 

2. Individual error terms are neither related to themselves nor to panel error. So, 

 

 

 
The fundamental difference between Fixed Effect Model and Random Effect Model can be seen by comparing 

the equations (1) and (2). In the Fixed Effect Model, each section has its own distinct fixed term; In Random Effect 

Model, the constant term gives the average fixed term (  for all cross-sectional units, while the error term (  
represents the random deviation of the constant term for each cross-sectional unit from this mean constant term. 

The effective prediction method used to predict Random Effect Model is the Generalized Least Squares (GLS) 

method. Random Effect Model provides more efficient estimates than the Fixed Effect Model if the number of 

sectional units in the panel data is large and the time period (n) (G) is short. On the other hand, if n is large and G 

is small, then little difference is expected between the two estimation results and Fixed Effect Model is preferred 

as we mentioned earlier. However, if the number n is small and G is large, a significant difference is expected 

between the two estimation results. In this case, if the cross-sectional units are believed to be randomly drawn 

from the large sample, Random Effect Model is considered as a more appropriate model than Fixed Effect Model 

(Gujarati, 650-651). 

The study aimed to investigate the effect of immigrants on the labor force participation rate of the local labor 

force has been examined by means of regression analysis, the dataset covering the period of 2011-2016 was used 

for 26 sub-regions of Turkey. From this point of view, factors affecting the labor market were considered separately 
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as male, female and total labor force in this study and factors affecting the local labor market in study are covered 

in the following variables. All the data for the variables used in the study were obtained from the TUIK database. 

Table 1 shows dependent and independent variables used in the study. 

 Name of Variables  Description 

Independed 

Variables 

I Inflation rate in i sub-region of Turkey in t period (%) 

NTM Total number of immigrants with working permission i sub-region of 

Turkey in t period 

IM Import amount in i sub-region of Turkey in t period (million dollar) 

EX Export amount in i sub-region of Turkey in t period (million dollar) 

Depended 

Variables 

LFPRT Total employment participations rate in i sub-region of Turkey in t 

period (%) 

LFPRF Employment participations ratio of female labor force in i sub-region 

of Turkey in t period (%) 

LFPRM Employment participations ratio of male labor force in i sub-region 

of Turkey in t period (%) 

Table 1. Descriptions of Variables 

The general form of the panel data regression models used in the study is; Employment participations ratio of 

total labor force (LFPRT)/ Employment participations ratio of female labor force (LFPRF)/ Employment 

participations ratio of male labor force (LFPRM), Inflation rate (I), Total number of immigrants with working 

permission (NTM), Import amount (IM) and Export amount (EX) as follows: 

Model1: LFPRM it=𝜶𝟎+𝜶1Iit+𝜶2NTMit+𝜶3IMit +𝜶4EXit+         (4) 

Model2: LFPRF it=𝜶𝟎+𝜶1Iit+𝜶2NTMit+𝜶3IMit +𝜶4EXit+         (5) 

Model3: LFPRT it=𝜶𝟎+𝜶1Iit+𝜶2NTMit+𝜶3IMit +𝜶4EXit+         (6) 

In models, 𝜶1, 𝜶2, 𝜶3 and 𝜶4, independent variable coefficients; i each sub-region; t showed the time. Finally,  
is the error term. 

 4  Empirical Results 

In this study, where the effects of migrants with work permits in Turkey on the local labor force were searched, 

three different models were developed to examine these effects. The first model seeks to investigate the impact of 

migrant workers with work permits on the labor force participation rate of local male labor force, while the second 

examines the impact of immigrants with work permits on the labor force participation rate of the local female labor 

force. The third and final model, the impact on total labor force participation rate of immigrants with a work permit 
in Turkey was created to demonstrate. In addition to the total number of migrants who have work permits in the 

models created, inflation rate, imports and exports, which are among the factors affecting labor participation rates 

in the literature, have also been added to the models. The results of both the fixed effect and the random effect 

model are estimated by the panel regression method and the obtained estimation results are shown in Table 2. 
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 Model 1 Model 2 Model 3 

Variables 
Fixed Effect 

(1) 

Random Effect 

(2) 

Fixed Effect 

(3) 

Random Effect 

(4) 

Fixed Effect 

(5) 

RandomEffect 

(6) 

I 
3.57372** 

(1.49281) 

2.95452** 

(1.512) 

1.570561 

(1.826669) 

1.405176 

(1.816542) 

5.144288* 

(2.991719 

4.520137 

(2.995905) 

NTM 
0.000109 

(0.00010) 

0.000073 

(0.00009) 

0.00040*** 

(0.000124) 

0.000400*** 

(0.0001204) 

0.000513** 

(0.0002041) 

0.000483** 

(0.0001948) 

IM 
-0.449424 

(0.99779) 

-0.1624322 

(0.567624) 

-1.472882 

(1.220937) 

-0.7015207 

(0.9302069) 

-1.922302 

(1.999652) 

-1.035705 

(1.407596) 

EX 
2.5783*** 

(0.98489) 

0.3750723 

(0.64561) 

0.7400399 

(1.205159) 

0.251625 

(1.015259) 

3.318419* 

(1.97381) 

1.082885 

(1.566612) 

Constant 
17.77723 

(25.3888) 

58.78738*** 

(7.58701) 

43.32228 

(31.06686) 

38.03578** 

(17.11486) 

61.09946 

(50.8813) 

90.23159*** 

(23.01896) 

Period 2011-2016 2011-2016 2011-2016 2011-2016 2011-2016 2011-2016 

Region 26 26 26 26 26 26 

Wald chi-

square, p 
value 

 0.0275  0.0169  0.0605 

F-Test,  

p value 
0.0191  0.0131  0.0201  

Observations 156 156 156 156 156 156 

Standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tablo 2. Panel Veri Regresyon Tahminleri 

According to the estimated results in Table 2, the immigrants who have permission to work in Turkey have a 

statistically significant and positive effect on the employment participation rate of the total labor force participation 

rate and employment participation rate of female labor force, while there is no statistically significant impact on 

the employment participation rate of male in the labor force. These results are valid for both the fixed effect model 

and the random effect model. From these results, it can be said that there is a complementary relationship between 

immigrants who have permission to work in Turkey and local female labor force. Other variables used in the 

research have been found out that the inflation rates have a statistically significant and positive effect on the 

employment participation rates of the local male labor force and there is no statistically significant effect on the 

employment participation rates of the local female labor force. Similarly, it was found that exports have a 
statistically significant and positive effect on the employment participation rate of the local male workforce and 

no statistically significant effect on the employment participation rate of the local female labor force. There is no 

statistically significant impact on imports, neither on the employment participation rate of the local male labor 

force nor on the employment participation rate of the local female labor force. 

 5  Discussion 

The technological developments and the results of these developments have allowed the production factors to 

move without limit. This situation reveals both the favorable and the unfavorable results of the countries. As a 

matter of fact, the labor is moving the sedan to get to the frontier. The resulting situations are a good example of 

this. Immigrants, while being dependent on the social and economic structure of the receiving countries, sometimes 

have a positive effect on the labor market of the receiving countries, but sometimes this is the opposite. In this 

sense, Turkey has emerged as a country which has a lot of immigrants, especially in the last period in parallel with 

the developments in its surroundings. And as a consequence of this situation, the influences of immigrants on the 

local labor market are an important debate in both academic and political circles. In this respect, the study results 

show that while immigrants who are allowed to work have no influence on the employment participation rate of 

male local labor force, immigrants who are allowed to work have a positive effect on the employment participation 

rate of female local labor force working participation. According to these results, migrants allowed to work in 
Turkey have a positive effect on the participation rate even if just a bit. From a gender perspective, it has been 

found that immigrants have positive effects on female labor force participation rates. But, there has been no 

significant impact on the male labor force participation rate of migrants. So that, it can be said that immigrants 

who are allowed to work in Turkey have created new job opportunities in the sectors which increase female's 

participation on the employment. 

  



SESSION 1A: Regional Economies 7 

References 

 Addison T, Worswick C (2002) The impact of immigration on the earnings of natives: evidence from 

Australian micro data. The Economic Record 78(1):68-78. 

 Altonji, J. G. and D. Card (1991). The Effects of Immigration on the Labor Market Outcomes of Less-

skilled Natives. In J. M. Abowd and R. B. Freeman (Eds.), Immigration, Trade, and the Labor Market, 

Chapter 7, pp. 201-234. Chicago: University of Chicago Press. 

 Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley Sons. 

 Borjas G. J. (2003a) The labour demand curve is downwards sloping: re-examining the impact of 

immigration on the labor market. Q J Econ 118(4):1335-1374. 

 Borjas G. J. (2004) Increasing the supply of labor through immigration: measuring the impact on native-

born workers. Centre for Immigration Studies.  

 Borjas G. J. (2005) The labor-market impact of high-skill immigration. Am Econ Rev 95(2):56-60.  

 Borjas G. J., Freeman RB, Katz L (1996) Searching for the effect of immigration on the labor market. Am 

Econ Rev 86(2):246-251. 

 Borjas G. J., Grogger J, Hanson GH (2008) Imperfect substitution between immigrants and natives: a 

reappraisal. NBER Working Paper No. 13887. 

 Borjas, G. J. (1999). “The economic analysis of immigration”, Chapter 28, Handbook of Labor Economics, 

vol. 3, pp. 1697–760. 

 Borjas, G. J. (2003b) The Labor Demand Curve is Downward Sloping: Reexamining the Impact of 

Immigration on the Labor Market. Quarterly Journal of Economics 118 (4), 1335-1374. 

 Breusch T. and Pagan A. 1980. “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in 

Econometrics”. The Review of Economic Studies, 47, pp. 1287-1294. 

 Card D (1990) The impact of the mariel boatlift on the Miami labor market. Ind Lab Relat Rev 43(2):245-

257.  

 Card D (2001) Immigrant inflows, native outflows, and the local market impacts of higher immigration. J 

Labor Econ 19(1):22-64. 

 Card D (2005) Is the new immigration really so bad? Econ J 115(507):F300-F323. 

 Chiswick, B.R. (1993). “Review Of İmmigration And And The Work Force: Economic Consequences For 

The United States And Source Areas, Journal Of Economic Literature, vol. 31, pp. 910–1. 

 Choi, In (2001), “Unit Roots Tests for Panel Data.” Journal of International Money and Finance, 20: 229- 

272. 

 Christian Dustmann, Albrecht Glitz, Tommaso Frattini (2008). “The Labour Market Impact of 

Immigration”, Oxf Rev Econ Policy, 24 (3): 477-494. doi: 10.1093/oxrep/grn024. 

 D’Amuri F, Ottaviano GI. Peri G (2010) The labor market impact of immigration in Western Germany in the 

1990s. Eur Econ Rev 54(4):550-570. 

 Dustman C, Glitz A, Tommaso F (2008) The labour market impact of immigration. Oxford Rev Econ Pol 

24(3):477-494. 

 Dustmann C, Fabbri F, Preston I (2005) The impact of immigration on the British labour market. Econ J 

115(507):F324-341.  

 Eckstein, Z. and Y. Weiss (2004). On the Wage Growth of Immigrants: Israel, 1990-2000. Journal of the 

European Economic Association 2 (4), 665-695. 

 Edin, P.-A., P. Fredriksson, and O. Aslund (2003). Ethnic Enclaves and the Economic Success of 

Immigrants- Evidence from a Natural Experiment. Quarterly Journal of 

 Ethier, W. J. (1984). Protection and Real Incomes Once Again. Quarterly Journal of Economics 99 (1), 193-

200. 

 Filer, R. K. (1992). The Effect of Immigrant Arrivals on Migratory Patterns of Native Workers. In G. J. 

Borjas and R. B. Freeman (Eds.), Immigration and the Work Force: Economic Consequences for the United 

States and Source Areas, Chapter 8, pp. 245-269. Chicago: University of Chicago Press. 

 Frees, E.W. (1995), “Assessing Cross-Sectional Correlation in Panel Data”, Journal of Econometrics 69:393, 

414-496. 

 Frees, E.W. (2004), Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications in the Social Sciences, 

Cambridge: Cambridge University Press. 



8 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

 Friedberg, R.M. and Hunt, J. (1995). “The Impact of Immigration on Host Country Wages, Employment 

And Growth, Journal of Economic Perspectives, vol. 9, pp. 23–44. 

 Friedman, M. (1937), “The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of 

variance”, Journal of the American Statistical Association, 32: 675–701. 

 Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis, Prentice Hall, Fifth Edition, ABD. 

 Grossman, J. B. (1982). The Substitutability of Natives and Immigrants in Production. Review of 

Economics and Statistics 64 (4), 596-603. 

 Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics, McGraw Hill, Fourth Edition, ABD. 

 Hoyos, R. E. D. and Sarafidis, V. (2006). ‘Testing for Cross-Sectional Dependence in Panel Data Models’. 

The Stata Journal, 6(4), pp. 482-496. 

 Kifle T (2009) The effect of immigration on the earnings of native-born workers: evidence from Australia. J 

Socio-Econ 38(2):350-356. 

 Maani SA, Chen Y (2012) Effects of a high-skilled immigration policy and immigrant occupational 

attainment on domestic wages. Australian J Lab Econ 15(2):101-121.  

 Manacorda, M., A. Manning, and J. Wadsworth (2006). The Impact of Immigration on the Structure of Male 

Wages: Theory and Evidence from Britain. CReAM Discussion Paper No.08/06. 

 Maré DC, Stillman S (2009) The impact of immigration on the labour market outcomes of New Zealanders. 

Motu Economic and Public Policy Research: Motu Working Paper 09-11. 

 Mishra P (2007) Emigration and wages in source countries: evidence from Mexico. J Devel Econ 82(1):180-

199. 

 Orrenius PM, Zavodny M (2007) Does immigration affect wages? A look at occupation-level evidence. J 

Lab Econ 14(5):757-773. 

 Ottaviano, G. and G. Peri (2006). Rethinking the Effects of Immigration on Wages. NBER Working Paper 
No. 12497. 

 Ottaviano, G. and G.Peri (2007) Rethinking the effects of immigration on wages. Memeo, UC Davis. 



SESSION 1A: Regional Economies 9 

The Export Performance of the Regions of Uzbekistan and its 

Main Determinants 

Ulugbek Tursunov (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

This paper investigates causal relationships between export performance and foreign investments, innovations, 

region`s competitiveness and openness in Uzbekistan. The aim is to show the main determinants of the export 

performance of regions in Uzbekistan providing sustainable economic growth. This investigation is conducted in 

two stages. First, we provide descriptive statistics for foreign trade in Uzbekistan and its regions. Second, we test 

the relationship between export performance and foreign investments, innovations, region`s competitiveness and 

openness in Uzbekistan. We use OLS methods to test the significances of the relationships including other variables 
which may affect economic performance and export volumes of the regions. We use the data on regions from “The 

State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics”. In the conclusion part, we give policy implications 

to increase export performance of the regions. 

 1  Introduction 

Export volumes` growth is one of the important economic growth drivers and main factors affecting the 
structural changes in developing countries (Chow, 1990). Therefore, much research has been done on crucial 

factors which determine the export performance of a country and a region.  

Many researchers have paid attention to exchange rate policy, export incentives and relative price of export 

[Arslan et al, 1993], (Choudhury, 2001) at macro level. According to classical economic theory, other things being 

equal, exchange rate of domestic currency is the main determinant of net export`s quantity in a country. Russian 
economists (Perunov, 2015), (Gaponenko, 2013) find that the structure of export is also important indicator to 

evaluate export performance of a region. Moreover, some researchers (Sapir et al, 2016) make the point that 

production, marketing, financial and labor force factors are very crucial for firms. However, the researchers present 

their findings at micro level, namely for firms only and they don`t provide any evidence on the export performance 

of regions. International Trade Center`s export potential methodology assumes that a country’s capacity to supply 

existing products is captured through projected market shares, its capacity to diversify into new products relies on 

Hausmann and Hidalgo’s concept of the product space [Hausmann et al, 2007] that establishes links between 

products through an assessment of how frequently they are found together in the export baskets of countries. 

Past research on export performance and its evaluation has advanced and included many aspects of export 

performance, potential and export performance assessment methodology. In this paper, main determinants of 

export performance in the regions of Uzbekistan are analyzed with cross-sectional data. In previous researches on 

Uzbekistan`s export performance, a particular model involving empirical results has never been presented yet. As 

a consequence, we don`t have a concrete picture about what factors determine the export performance of the 

regions in Uzbekistan.  

Against this background, the main goal of this research is to answer the research question: “What are the main 

drivers for the export performance of the regions in Uzbekistan?” More specifically, this research has two 

objectives: 

(1) To analyze export performance of Uzbekistan with descriptive statistics  

(2) To develop a model for export performance of the regions in Uzbekistan  

The findings of this research are expected to give policy implications to increase the region`s export potential in 

Uzbekistan by providing empirical model of export performance in the regions.  

The rest of the article is structured as follows: First, the descriptions of the research methods and procedures 

used in the study. This is followed by the discussion of the results of our enquiry. Finally, policy implications, 
limitations and directions for future research are presented.  

 2  Methodology and Results 

 2.1  Data 

The data has been taken from the official website and reports of The State Committee of the Republic of 

Uzbekistan. All available data in this paper describe macroeconomic variables during the period 2000-2016 in the 

regions of Uzbekistan.  

 2.2  Descriptive Statistics 

In 2016, the republic’s foreign trade turnover reached to USD 24309.4 million, compared to the previous year - 

97.5 percent, including USD 8461.5 million (88.6 percent) with the CIS countries, USD 15847.9 million (103.1 
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percent) with other countries. The volume of exports was USD 12178.7 million, that of imports - USD 12130.7 

million. 

In comparison with 2000, the foreign trade turnover in 2016 increased by 3.9 times. The share in foreign trade 

of the CIS countries was 34.8 percent, other countries - 65.2 percent. 

If the volume of exports in 2000 was USD 3264.7 million, then in 2016 it reached USD 12178.7 million, and 

the growth rate rose 3.7 times. In 2016 the share of the CIS countries in total exports was 36.3 percent, other 

countries - 63.7 percent. 

In 2000, the volume of imports was USD 2947.4 million, in 2016 it increased to USD 12130.7 million, and the 

growth rate rose 4.1 times. In 2016, the share of the CIS countries in total imports was 33.4 percent, other countries 

- 66.6 percent. In 2000, the positive balance of exports and imports was USD 317.3 million, in 2016 it amounted 

to USD 48 million (Table 1). 

  2000 2016 2016 to 2000, in times 

Foreign trade turnover 6212,1 24309,4 3,9 t. 

CIS countries 2297,8 8461,5 3,7t. 

other countries 3914,3 15847,9 4,0 t. 

Export 3264,7 12178,7 3,7 t. 

CIS countries 1172,2 4415,3 3,8 t. 

other countries 2092,5 7763,4 3,7 t. 

Import 2947,4 12130,7 4,1 t. 

CIS countries 1125,6 4046,2 3,6 р. 

other countries 1821,8 8084,5 4,4 t. 

Balance 317,3 48,0 х 

CIS countries 46,6 369,1 х 

other countries 270,7 -321,1 х 

Table 1. Foreign Trade Turnover of Uzbekistan in 2000-2016 (USD mln.) Source: The data are taken from the 

official website of “The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics” 

 

Figure 1. The Share of Regions in total export of Uzbekistan in 2016 (in percentages). Source: The data are 

taken from the official website of “The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics” 

It can be seen from Figure 1 that Tashkent city`s share in total export was just under 40 %, and together with 

Tashkent region they constitute about 55 % of all export volume in the country. The Republic of Karakalpakstan, 

Fergana and Navoi regions` share in total export was 7 %, 6% and 5 % respectively. Andizhan, Bukhara, 

Kashkadarya and Samarkand regions` shares in total export were approximately equal, each one being 4 %. Other 

regions` shares were quite insignificant. 
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Figure 2. The Structure of Export of Uzbekistan in 2016 (in percentages) Source: The data are taken from the 

official website of “The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics” 

Noticeable fact about Figure 2 is that main exporter sectors of Uzbekistan are service and energy production. 

Cotton fiber products, metal products, food products and chemical products had approximately equal share in 

export (ranging from 5% to 7 %). Machines and equipment export`s share was very small compared to other sectors 

(2 %).  

 2.3  OLS model to estimate main determinants of export performance in Uzbekistan 

There are many models to explain export performance of a country or region. According to specific features of 

countries and regions, researchers present various models. In this paper we present ordinary least squares model 

using cross-sectional data on 14 regions of Uzbekistan. The following model is found appropriate to the export 

performance of Uzbekistan. 

Logexpperci(x)= f(LogPAFIi, Innovi, Compi, Logopi.) (1) 

Where  

Logexpperci – Natural logarithm of export per capita in ith region (Export per capita in USD.). 

LogPAFDIi – Natural logarithm of average foreign investments per capita in ith region in 2012-2016 

(Average foreign investments per capita in million soum.). 

Innovi - Number of organizations implementing innovations in ith region. 

Compi - International competitiveness index of ith region. 

Logopi – Natural logarithm of openness index of ith region. 

In order to decrease variability of variables, some of them are included to the model in natural logarithm form, 

namely in elastic form. It is widely believed that FDI is one of the most important economic drivers of economic 

activity. Particularly, exporter firms benefit from FI to expand their production. So, natural logarithm of average 

foreign investments per capita in 2012-2016 is taken as an explanatory variable in this research. Technological 

development is also main factor of production. Thus, number of organizations implementing innovations is taken 

as a regressor. International competitiveness index and openness index are the indices which are used to evaluate 

the region`s products` competitiveness compared to foreign trade partners and openness level of the region. 

In order to estimate the relationship OLS method is used. The model can be expressed as a linear regression 

model as follows: 

Logexpperci =α0+α1 LogPAFIi +α2 Innovi+α3 Compi+α4 Logopi +εi (2) 

Where εi is random error term. It can be seen that from Table 2 that all regression coefficients are statistically 

significant at 10 % significance level. If we change significance level to 5 %, LogPAFI will be insignificant. 

According to the literatures related to the research, it is well proved that FI is important factor for exporter firms. 

However, in our case at 5 % significance level, natural logarithm of average foreign investments per capita is 

insignificant. This case may be due to the fact that the sample size is not quite large (14 regions). In further research, 

we try to estimate this regression with panel data. This can be remedy for the problem. But we think that 10 % is 

also desirable significance level in this case. 
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Table 2. OLS regression Results of the Model for Export Performance and its Determinants in Uzbekistan. 

Note: The results are calculated with STATA 13. 

 3  Conclusion 

Uzbekistan has been one of the fast growing countries in Asia. Export of the country is one of the main sources 

of the economic growth. In the regions of Uzbekistan there are large differences in export volumes. Tashkent city 

and Tashkent region constituted almost half of the total export. The other 12 regions` share was just under 50 %. 

Uzbekistan`s main trade partners are CIS countries, because of historical commonalities and political and 

geographical relations with CIS countries. 

There many factors affecting export volumes in the regions of Uzbekistan. Among them, FI, innovation, 

competitiveness of the products of the regions and openness of the regions are found to be main sources of export 

performance. According to these empirical results, we present policy implications in four directions in order to 

increase a region`s export performance: 

(1) Attracting FI flows to the region  

(2) Supporting innovative activities and research and development projects of the local firms 

(3) Supporting the local firms` measures to increase their product`s quality in order to improve the 

competitiveness of the products 

(4) Providing easiness of the processes in export for the local firms to improve the openness of the region. 

Appendix 1 

The Regions of 

Uzbekistan 

Export 

volume 

of 

regions 

in 2016, 

billion 

soums 

Import 

volume 

of 

regions 

in 2016, 

billion 

soums 

Export 

per 

capita in 

2016, 

thousand 

soums 

Openness 

index for 

regions 

Competitive-

ness index 

Per capita 

average 

foreign 

investments, 

mln soums 

Number of 

enterprises and 

organizations 

producing 

innovative 

goods, works 

and services 

The Republic of 
Karakalpakstan 

1271,67 592,75 330,94 0,29 0,36 845,07 24 

Andizhan 790,64 2485,11 853,84 0,29 -0,52 32,59 31 

Bukhara 771,92 1343,87 740,34 0,19 -0,27 981,63 55 

Djizhak 360,11 218,09 170,90 0,12 0,25 42,68 41 

Kashkadarya 710,12 1087,16 359,32 0,12 -0,21 364,45 5 

Navoi 1057,15 1023,88 1103,43 0,20 0,02 253,99 96 

Namangan 473,02 959,10 368,40 0,16 -0,34 117,94 37 

Samarkand 770,14 2131,84 594,84 0,21 -0,47 24,43 61 

Surkhandarya 440,33 363,97 150,93 0,09 0,09 70,99 84 

Syrdarya 338,72 404,97 512,24 0,18 -0,09 104,46 51 

Tashkent 3277,53 4906,34 1755,97 0,40 -0,20 169,10 97 

Fergana 1185,51 2765,30 788,89 0,28 -0,40 59,68 80 

Khorezm 284,05 359,52 205,80 0,09 -0,12 44,27 17 

City of Tashkent 7614,29 16462,53 6878,88 0,76 -0,37 429,06 214 

 

  

       _cons     6.441785   .7395712     8.71   0.000     4.768758    8.114811

        Comp    -1.139135    .380002    -3.00   0.015    -1.998759   -.2795111

       Innov     .0064817   .0022101     2.93   0.017     .0014821    .0114814

       logop     .8728545   .2224064     3.92   0.003     .3697362    1.375973

     logPAFI     .1475152   .0824846     1.79   0.107     -.039078    .3341084

                                                                              

     logexpp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    13.2061021    13  1.01585401           Root MSE      =  .30259

                                                       Adj R-squared =  0.9099

    Residual    .824049527     9  .091561059           R-squared     =  0.9376

       Model    12.3820526     4  3.09551315           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,     9) =   33.81

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      14
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Abstract 

On a global scale, tourism is an actively developing industry, which is of great importance for the development 

of the economy of many regions of the world. Satisfaction of the local population with the development of tourism 

is closely related to the opportunities for active participation in the decision-making process on tourism 

development. The level of satisfaction with tourism can show the feelings and attitude of the residents toward 

tourism, and in particular, to tourists. Satisfied local people are more hospitable and willing to provide tourists 

with the necessary products and services.  

This paper aims to study the attitude of urban residents towards tourism and its development on the basis of a 

survey conducted among residents of Bishkek by random sampling. Bishkek is the capital of the country and the 

largest number of registered economic entities in the tourism sector is focused in Bishkek.  

Respondents (N=190) attitude toward tourism varied according to their age, education, gender, marital status. 

The study showed that urban residents have a mostly benevolent and supportive attitude to tourism. Among the 

negative consequences expected from tourism development is related with the risk of rising prices in 
accommodation facilities. The results can be useful for policy makers, business representatives, local government 

and researchers. 

 1  Introduction 

On a global scale, tourism is an actively developing industry, which is of great importance for the development 
of the economy of many regions of the world. Nowadays, the tourism industry is one of the most dynamic one. 

The rate of its growth is faster than most other branches of the world economy.  

Tourism is one of the main driving forces of economic development in modern era, offering new opportunities 

for employment, increase in living standard and improvement of quality of life in the cities (Dimitrovski et al., 

2015). As evidence, the report of UN World Tourism Organization shows that the number of international tourist 

arrivals in 2017 reached record levels of 1.3 billion. This strong momentum is expected to continue in 2018 at a 
rate of 4%-5%. International tourism receipts 1,220 billion USD. The tourism industry is one of the leaders in 

creating jobs, where every 11th employed in the world is working in this sector. The economic impact of global 

travel and tourism is to 10.4% of GDP. In the world, the one of 10 jobs are supported by travel and tourism sector. 

The importance of tourism nowadays is determined by the multiple roles that it plays within any country 

(economic, social and cultural) and its ability to create a positive impact (employment, wealth, dynamism, income 

enhancement, infrastructure, international friendship and moving people and assets) (Muresan et al., 2016). 

As known, the development of tourism is like a stick with two ends. Tourism not only generates the income, but 

also requires investment and expenditure. Assessing these benefits and costs, local residents develop their attitude 

towards tourism (Wang et al, 2006). It should be noted that among the important aspects of the quality of tourist 

services, such as the image of the country, security, reliability of information about services, differentiation of 

services, etc. the attitude of the local population to tourism and to tourists is extremely significant. Satisfaction of 

the local population with the development of tourism is closely related to the opportunities for active participation 
in the decision-making process on tourism development. Also, the level of satisfaction with tourism of the local 

population can lead to conclusions about the feelings and attitude of the inhabitants to tourism, and in particular, 

to tourists. Satisfied local residents are more hospitable and more willing to provide tourists with necessary 

products and services (Slovak Aid Report, 2008). 

A decade ago as Harrill (2004) stated most of this research on attitudes toward tourism has been conducted in 
North America and Europe. However, geography of studies conducted in this field has expanded and in different 

parts of the world studies were done: in the case of Turkey (by Cavus and Tanrisevdi, 2003), USA (by Wang et al. 

2006), Uganda (by Lepp, 2007), Vietnam, (by Long, 2011), Romania (by Muresan, 2016), Croatia (by Zadel et al., 

2014), Iran (by Bahaee, 2014), Serbia (by Dimitrovski et al., 2015), Cape Verde- Africa (by Cañizares et al., 2017). 

Moreover, residents’ attitude towards tourism is subject to change. Lepp (2004) argued that in 1991 in Uganda 

residents reacted to tourism with anxiety, suspicion and fear. In fact, they believed tourists would steal their land. 
Time passed and situation has changed drastically and residents in Uganda slowly came to believe that tourism 

provides benefits in the form of community development, income, improved agricultural markets, and a chance at 

good fortune.  
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The tourism sector is considered to be a priority and dynamic branch of the economy of the Kyrgyzstan, as 

evidenced by the development plan for the sector in the medium-term development strategy until 2023. Tourist 

arrivals of Kyrgyzstan 2.9 million person, tourism receipts of Kyrgyzstan 415,6 million USD grew by 1,3% in 

2016 (www.stat.kg). The gross added value created in the tourism sector in 2016, according to preliminary 

estimates, was about 21.5 billion soms, or 4.7 percent of GDP. For country with limited strategic natural resources 

it is important to develop service sector like tourism. 

 2  Factors Influencing Attitudes Toward Tourism 

Focusing on how tourism is perceived by residents, literature has identified demographics, community 

attachment, economic dependence, and physical distance from tourism as factors influencing attitudes. The 

literature review reveals many factors that have effect on residents’ – be it urban or rural –attitude on tourism and 

tourists.  

As literature review shows resident attitudes are a function of some definite factors – socioeconomic and 

demographic factors. It can include income, educational status, age, occupational status, gender, length of 

residence and economic dependency or benefit expectation of residents. 

 2.1  Income 

The income level of residents can influence the attitude toward tourism. In terms of income, Bender et al., (2008) 

emphasized that residents with higher incomes were significantly less likely than those with lower incomes to 

believe crime would increase in the community due to tourism. Harrill and Potts (2003) suggested that the positive 

relationship between income and resident attitudes towards tourism is thought to capture some aspects of economic 

dependency where those with higher incomes are more likely to find ways to capitalize on tourism development. 

Devine et al., (2009) argued that the residents with higher incomes and more land should be in a better position to 

benefit financially from tourism. Additionally, residents active in the work force are also more likely to benefit 

financially than those who do not work due to increased opportunity for employment and more competitive labor 

markets. 

 2.2  Education 

The income educational level of residents might have effect on their attitude toward tourism. Wang et al. (2006) 

stated that the higher level of formal education the respondents have, the less likely they attribute the improvement 

of life quality to tourism development. Bender et al., (2008) resulted that respondents who had attended college 

were more supportive in forming partnerships with surrounding communities than those who had less education.  

 2.3  Occupation  

In terms of work status of residents, there are different findings. Residents who are not engaged with tourism, 

had little knowledge of tourism, and had neither positive nor negative attitudes about it (Lepp, 2007). In addition, 

Devine and Bell (2009) resulted that work status has a significant positive effect on attitudes at the county 

community scale. Interestingly both workers and retirees were found to hold significantly less negative attitudes 

towards tourism. 

 2.4  Gender 

Gender of residents has been found to be a significant factor in a variety of other study areas and they are quite 

contradictory. For example, Muresan et al (2016) argued that females differ significantly in their support for 

tourism development. Males were more supportive of tourism development than females (Long, 2011). Harrill and 

Potts (2003) found gender to be a significant predictor of tourism’s perceived economic benefits, with more women 

than men negatively disposed toward tourism development. In contrary, the results by Wang et al., (2006) indicated 

that there are no significant differences in attitudes toward tourism between males and females.  

Interestingly the findings by Bahaee et al. (2014) which include the view of tourism’s impact upon religion 

recorded the most significant differences. Men viewed tourism’s impact upon the country’s religion (i.e., Islam) 

in a more positive light and in a less negative view than women.  

 2.5  Length of Residence 
Interestingly the longer residents have lived in the destination the more negative attitudes toward tourism occur 

with time (Cavus and Tanrisevdi, 2002). In addition, non-local residents showed more positive attitude on the 

significance of tourism (Dimitrovski et al. 2015). Harrill and Potts (2003) suggested that resident attitudes are a 

partial function of both economic dependence and spatial location, where people living in tourist centers but who 

do not depend economically on local visitors are the most likely to hold negative attitudes.  

 2.6  Age 

For ages of residents, the research results are quite different and contradictory. For instance, in Kusadasi (Turkey) 

older residents had negative attitudes toward tourism (Cavus and Tanrisevdi, 2002). In contrary, in West Virginia 

the older residents were more positive in their attitudes toward tourism development (Bender et al., 2008). The 

younger the respondent, the more likely he or she was to support tourism development (Long, 2011). Bahaee et al. 
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(2014) found out that the youth and the educated class of society are more sensitive toward the environment 

perhaps because of their exposure through education or online media about the green movement and environmental 

issues. Dimitrovski et al. (2015) argued older respondents are equally supportive of tourism development as 

younger respondents, even showing that older generations are more tolerant towards foreign tourists and are less 

worried of tourism’s harmful effects on environment. 

 2.7  Economic Dependency and Benefit Expectation 

According to Harrill (2004), tourism researchers have viewed the relationship between resident attitudes and 

economic dependency across a range of perspectives, from a single individual to an entire community, with the 

most prevalent and obvious hypothesis being that the more a person or community depends on tourism dollars, the 

more positive his or her attitude is toward tourism development. Wang et al. (2006) found out that the more 

personal benefits respondents expected from tourism, the more likely they are to favor tourism development and 

the more likely they are to attribute the improvement in quality of life to tourism development. Bender et al., 

(2008) found out that concerning economic impacts, respondents believed that tourism development would provide 
more jobs for local people, and generally, tourism is perceived by residents as having strong economic benefits, 

which outweigh any other possible negative impacts, encouraging residents to perceive tourist activity in a positive 

way and resulting in strong involvement and support. Also, they stated that huge part of the respondents believed 

that the benefits of tourism outweigh the negative consequences of tourism development and felt that tourists are 

valuable. Residents who believed that tourism has positive socio-cultural impacts tended to support tourism 

development. Finally, and interestingly, respondents who believed that tourism has negative environmental 

impacts also supported tourism development (Long, 2011). As the survey statements of Assante et al., (2010) 

determined, from one hand, many residents feel tourists help increase their quality of life through public services 

that are mutually beneficial, and from other hand, respondents also feel that tourism competes for natural resources 

(i.e., drinking water) and adds a disproportionate burden to public services (i.e., wastewater disposal). Also, the 

benefit expectation of residents can be related with quality of life. Cañizares et al., (2014) high scores were also 

found for degree of agreement with the statement that tourism increases investments and the development of 
infrastructures, in addition to the quality of the hospitality and retail sectors, and the sensation that residents feel 

proud about belonging to the island owing to the amount of tourists who visit it. Meanwhile another point of view 

is interesting as well. The residents expressed their concerns over the fact that the prices of real estate and many 

goods and services in their community have increased because of tourism and that the income from tourism is not 

distributed equally among residents in their community (Long, 2011). 

 3  Research Methodology 

This study aims to identify the relationships between urban residents’ socio-economic and demographic 

attributes and their attitudes toward tourism. To examine residents’ attitudes toward tourism in Bishkek, 

Kyrgyzstan, researchers adopted questionnaire form. Bishkek is the capital of the country, the largest number of 

registered economic entities in the tourism sector in Kyrgyzstan is concentrated in Bishkek, the Issyk-Kul and 

Chui oblasts (National Statistic Committee of Kyrgyz Republic Report).  

200 questionnaires were distributed to a random sample of adults. The response rate was 95% (190 

questionnaires). The questionnaire consisted of 38 items, divided into 4 parts as follows: Part 1: This part included 

socio-demographic and occupational characteristics of respondents (age, gender, marital status, occupation, 

education and work experience in tourism sector). Parts 2-4: These parts altogether included 28 statements, five-

point Likert-type response format based on the following scale: (1 = strongly disagree; 2 =disagree; 3 = slightly 

agree; 4 = agree; 5 = strongly agree). These items measured the residents’ perceptions of tourism impacts, negative 

impacts of tourism, and residents’ opinion on measures for tourism development. This study used the survey 

questionnaire method for data collection. 

Having collected the data, the next step was to analyze them utilizing the Statistical Package for the Social 

Sciences. Descriptive statistics summarizes the respondents’ socio-demographic characteristics as well as the items 

adapted to measure their perceptions of tourism, evaluation of tourism negative impacts, and measures for tourism 

development. In terms of statistical analyses, descriptive statistics, independent samples t test and variance analysis 

(ANOVA) were used. 

 4  Research Findings 

According to the results of this survey, 58% of respondents are respondents aged 21 to 40 years. 60% of 

respondents have a higher education. 57% of the respondents are female. 51% of respondents are single. 37% of 

respondents are students, 23% are occupied in public sector. To the question "Do you have any work experience 

in tourism", only 20% answered "yes". Average work duration in tourism sector shows less than a year. And only 

19% of respondents got some knowledge in the tourism field or in related fields. 
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Statements N Mean SD 
The development of tourism accelerates the urbanization of rural areas. 189 3,7619 0,97382 

Tourism is one of the important income-producing sectors in Kyrgyzstan. 190 3,8789 1,02924 
Due to tourism, local community has a chance to learn a foreign language. 190 3,8947 1,08353 
Tourism contributes to the improvement of the country's infrastructure. 190 4,0789 0,91956 

The local population plays an important role in the development of tourism. 190 4,1526 0,97745 
Tourism is the best way to get acquainted with other cultures. 190 4,1632 0,86661 
Tourism is the source of income for households. 190 4,1632 0,91415 

Due to tourism, the sale of souvenirs can grow up. 190 4,2000 0,90968 
Kyrgyzstan is a country of tourism. 190 4,3000 0,8031 
The development of tourism creates jobs in the country. 189 4,3175 0,8282 
It is necessary to develop tourism in Kyrgyzstan. 190 4,4895 0,76109 

Valid N (listwise) 188   

Table 1. Respondents’ Perception on Tourism and Tourism Development General Statements 

Table 1 shows respondents’ perception on tourism and tourism development. In general residents expressed 

positive attitudes towards tourism. Respondents (N=190) strongly agree with statements like “It is necessary to 

develop tourism in Kyrgyzstan” (M=4.48), “Kyrgyzstan is a country of tourism” (M=4.30), “Tourism is the source 

of income for households” (M=4.16), and “Tourism is the best way to get acquainted with other cultures” 

(M=4.16). The results indicate that overall residents are generally favorable to tourism and demonstrated 
substantial concern about the positive effects of tourism development on improving their future household standard 

of living. 

Negative impacts of tourism N Mean SD 
In tourism-concentrated locations, historical monuments and other fine arts 

can be destroyed. 

189 2,5556 1,12672 

Tourism can suppress the distinctive culture of the local community. 190 2,7947 1,04145 
Due to tourism the level of inflation can grow up. 190 2,9053 1,02429 
Tourism can be a reason of air pollution. 190 3,0105 1,17734 

Because of the tourists, accommodation companies (hotels, resorts, etc.) are 

becoming more expensive 

190 3,5632 1,14721 

Valid N (listwise) 189   

Table 2. Respondents’ Perception on Negative Impacts of Tourism 

It is documented in the literature that tourism development has both positive and negative impacts on host 

communities (Dimitrovski et al. 2015). Despite overall respondents’ general favorable attitude to tourism residents 

have negative attitude towards tourism. Table 2 shows negative impact and consequences of tourism in the 

perspective of urban residents in Bishkek. The respondents have more negative attitude on tourism related with 

the increase of accommodation costs caused by tourist arrivals. Environmental consciousness of respondents 

pushes them think that tourism can have negative impact on air-pollution. They have less negative attitude on 

destruction of historical and art projects.  

Tourism development measurements N Mean SD 

Foreign languages knowledge of local residents 189 3,5926 1,09552 
Reduce accommodation costs (hotels, resorts, etc.) 190 3,5947 1,14964 
Visa application facilities 190 3,7263 1,17687 

Stop cheating tourists by overpricing 190 3,8211 1,16818 
Increase the number of premium class hotels 190 3,8579 1,00043 
Education of local residents in the field of tourism 190 3,9895 0,97584 
Allocation of funds from the state budget to tourism promotion 190 4,0579 0,98229 

Increase of friendly and responsive behavior of local residents 190 4,2737 0,89018 
Stop deceiving tourists 189 4,2910 0,9537 
Country history and culture knowledge of the local residents 190 4,3105 0,91628 

More polite treat of customs officers, police and other state officers 190 4,3421 0,99937 
Increase the promotion of country abroad 190 4,3737 0,8621 
Improvement of service level 190 4,4211 0,87986 
Improving the quality of highways. 190 4,6211 0,75843 

Valid N (listwise) 188   
Table 3 Respondents Opinion on Measurement on Tourism Developments 

In order to promote and improve the tourism in the country respondents were asked to scale the ways to develop 

tourism sector. Respondents (N=190) strongly agree with statements like “Allocation of funds from the state 

budget to tourism promotion” (M=4.05), “Increase the promotion of country abroad” (M=4.37), “Improvement of 

service level” (M=4.42). 
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In order to attract more tourists, respondents thought it is necessary to have more polite treat of customs officers, 

police and other state officers (M=4.34), to stop deceiving tourists (M=4.29), to increase history and culture 

knowledge of the local residents (M=4.31), increase of friendly and responsive behavior of local residents to 

tourists (M=4.27) and “Improving the quality of highways” (M=4.62). 

Results of ANOVA test showed the relationship between the demographic characteristics of respondents and 

their attitude toward tourism. The results determined statistically significant differences in attitudes of respondents 

on the impact of tourism development in terms of age, education level, gender and marital status of residents. 

 The older the age of the respondents, the more they agree with the statement that tourism contributes to the 

improvement of the country's infrastructure and that the local residents play an important role in the 

development of tourism. Respondents under 20 years old than respondents between 31-40 years old group 

believe that because of the growth in demand for accommodation companies (hotels, resorts, etc.) leads to 

higher prices. Respondents from 31 years and above, as well as respondents with higher education, attach a 

relatively greater importance to improving the level of service than a younger segment. 

 Respondents with higher and post graduate education, as well as respondents who have knowledge in the field 

of tourism and related fields, are more supportive in the statement that tourism is one of the important income-

producing sectors in Kyrgyzstan than respondents with specialized secondary education. It should be noted 

that respondents who have high and post-graduate education generally agree more with the statements 

"Tourism development creates new jobs in the country", "Tourism contributes to the improvement of the 

country's infrastructure". Respondents with higher education are less agreeable with the statement that tourism 

suppresses the distinctive culture of the local community than respondents with secondary and secondary 

specialized education. Respondents with higher and post-graduate education are more supportive in the 

statement “It is necessary to improve the country's promotion abroad” than respondents who have a secondary 

education. The difference of views is observed in relation to the statement that it is necessary to allocate funds 

from the state budget to attract tourists between respondents with higher and post-graduate education. 
Respondents who have post-graduate education are less likely to agree with this statement. 

 Female respondents are more supportive in statements like "Tourism development creates new jobs in the 

country", "Tourism contributes to the improvement of the country's infrastructure". Female respondents more 

agree with the statements “It is necessary to develop tourism in Kyrgyzstan" and "Tourism is the source of 

income for households”.  

 Respondents who have some knowledge and education in the field of tourism in higher education institutions 

are more supportive in statement “Due to tourism, local community has a chance to learn a foreign language” 

than respondents. 

 Married respondents are more in likely to agree with the statement that in order to attract tourists it should be 

increase more friendly and responsive behavior of local residents toward tourists. In addition, married 

respondents are more in agreeable with the statement that it is necessary to stop cheating tourists by overpricing 

and to be more ethical towards tourist than single residents. At the same time, single respondents are more in 

supportive with the statement that it is important for local residents to be aware of the history and culture of 

their country, as well as improve the quality of roads and highways than married respondents.  

 Respondents who have any work experience in tourism are more in supportive in statement that the more polite 

treatment of customs officers, police and other state officers to tourists is necessary for attracting tourists. 

Respondents who have any knowledge and education in tourism are less likely to agree that the visa application 

facilities are important for attracting tourists to the country. 

 5  Conclusion and Discussion 

The impact of tourism can be traced not only through changes in environment and infrastructure in general, but 

also due to changes in the daily lives of local residents. These changes can be either positive or negative. Therefore, 

it is important to include local residents in the tourism development process. Especially for the reason that local 

residents are part of an integrated tourism product, the quality of the product depends on the level of their 

satisfaction. In addition, the attitude of local residents to tourism and tourists, to a certain extent has effect on the 

impression of a tourist traveling from definite country or city to another one. Therefore, it is necessary to take into 

account the attitude of local residents to tourism, as a factor that influences the development of the tourism industry 

and the image of the country as a whole. 

The results indicate that overall residents are generally favorable to tourism and demonstrated supportive 

concern about the positive effects of tourism development on improving their future household and infrastructure 

in different part of the world. It is same with the results of other scholars (Harrill and Potts, 2003; Bender et al., 

2008; Long, 2011; Cañizares et al., 2014). This study showed that residents of the city of Bishkek have a mostly 

benevolent attitude to tourism as well. Bishkek is the capital of Kyrgyzstan that it is touristically important and 

concentrated place in the country. It is emphasized in the literature that tourism development has both positive and 
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negative impacts on host communities. Among the negative consequences, residents revealed to a large extent only 

the risk of rising prices in accommodation companies. Among the most important factors for attracting tourists are 

factors such as polite treatment of customs officers, police and other state officers ,more ethical behavior to foreign 

tourists, history and culture knowledge of the local residents, friendly and responsive behavior of local residents 

to tourists and improving the quality of highways in Kyrgyzstan. 

The socioeconomic and demographic characteristics of respondents (in terms of age, education level, gender and 

marital status of residents) significantly have effect on their attitude toward tourism in Bishkek.  

It is hoped that interest in this research area will stimulate efforts to explore resident attitudes in other locales, 

for instance, in the case of rural areas. The results can be useful for policy makers, business representatives, local 

government and researchers. 
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Abstract 

Nowadays, trend towards the online hotel booking has been increased throughout the world. Hotels can directly 

offer online room booking service to prospective customers through their website, which reduces the need of 

booking through giant commercial online hotel booking services. Main objective of this article is to analyze and 

have an actual picture of the online booking systems in the hotels of Uzbekistan.  

With the aim of meeting the objective of the article the qualitative method shall be used by conducting the 

website analysis, personal evaluation, and open to public statistics resources. The paper will be based on the 

literature review of similar research conducted by other authors within the area of online hotel booking, which 

brings great interest to the researchers, since there is very little research has been conducted on same area in 

Uzbekistan, which makes it very difficult to obtain valid resource which would demonstrate the current online 

hotel booking service level integration in the country.  

In conclusion, the results of the research shall be presented, where the current situation of online booking 

services by hotels’ website would be represented with the present features used by the local hotels, along with the 

areas for further development and recommendations will be made in order to boost the development of the country 

hotels’ online booking systems.  

 1  Introduction 

We live the era of XXI century, and with the invention of the Internet most of things that people are doing and 

working on is done through Internet. Number of internet users all over the world as of 31 December 2017 is 

estimated to 4,156,932,140 users which represents 54.4% penetration rate (Internet World Stats, 2017). 

There is a huge access to the information nowadays, which resulted in growth of new industries such as social 

media, social marketing, e-commerce, electronic businesses and so on. The way that businesses used to do business 
before has completely altered; today most of the businesses need to have a corporate website and need to be easily 

reached through Internet so that more consumers have access to. On the other hand, there are number of businesses 

that do not maintain their corporate websites at all, and instead, they create pages on Facebook and Instagram to 

reach more customers. This article is going to look at the current state of the hotel online booking systems through 

the corporate websites in Uzbekistan. There is a limited research within this area in Uzbekistan, that is why it is 

personal interest to the researchers to analyze the current level of website presence by hotels of Uzbekistan, and 

the level of openness to the global potential consumers.  

 2  Online Hotel Booking 

According to Marcussen (2008), the number of tourists using online booking tools is increasing with rapid speed. 

The top list of online tourist sales is comprised of 54% by air travel, 19.5% by hotels, 15% by package tours, 7% 

by rail, and 4% by car rentals.  

To date, there are several methods through which a hotel can be booked by travelers. Tourists book a hotel 

directly (through email, phone, reservation offices or website), or through third party channel such as travel 

agencies and Online Travel Agencies (OTA). There are four systems aimed at processing booking requests such 

as (1) Global Distribution Systems (GDS) such as Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan through which allocation 

of hotel rooms takes place electronically; (2) Central Reservation System (CSR); (3) switch system (e.g. Thisco, 

Wizcom), through which CRS is connected to GDS, and (4) Property Management System (PMS) to which CRS 

is connected in order to show booking data on the hotels’ reservation front desk (Choi and Kimes, 2002).  

According to Statista (2014), in 2014, 29% of Britons used general holiday booking website, 25% used travel 

agent online, 21% directly with a tour operator, and 20% high street travel agent. As for the interesting statistics, 

83% of Britons have booked their holiday using online methods in 2017 (Holiday Habits Report, 2017). According 

to Failte Ireland 2012, 70% of overseas tourists traveling to Ireland booked their accommodation through Internet 

(Failte Ireland National Tourism Development Authority, 2013). 62% of online hotel booking in Dubrovnik, 

Croatia has been made by individual tourists who came with leisure purposes (Crnojevac et al., 2009).  

It is interesting to understand how travelers who preferred online booking tools made the decision to select that 

particular hotel; in particular, whether it was because of the corporate hotel’s website. There also has been a number 

of research studies conducted to evaluate the relationship between corporate website and its effectiveness on sales 

and promotion (Chan and Law, 2006, cited in Inversini and Masiero, 2014). It has been found that customers 

decision to book a hotel is dependent on the appearance of the website especially those which include the photos, 
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and then theme, color scheme, ease of use (Phelan et al., 2011). In another study, it has been revealed that there is 

a positive correlation between the quality of economy hotel corporate websites in China and online booking 

intention by the consumers (Li et al., 2017). Which provides some arguments for the positive effects of maintaining 

the corporate website. It is interesting to note that in China economy hotel industry is thriving to boost online direct 

sales rather than through the third-party companies which are charging high commissions (Li et al., 2017). 

Even though there are hotels which use the full potential of Internet and upgrade and improve their corporate 

websites for being more user-friendly, modern, contain more quality information, there are still hotels which 

neglect the importance of corporate websites as being main tool for communicating with customers; they have big 

gaps in handling online booking inquiries through their websites namely by email, online booking forms, etc 

(Gardini, 2015).  

In a study of 111 hotels in Germany, Switzerland and Austria, it has been revealed that hotels are not fully using 

all tools to market themselves through corporate websites (e.g. lack of various contact information, poor quality 

responses, lack of virtual tours and 360’ degrees view of rooms, non-availability of hotel information online, which 

is a demonstration of poor online inquiries handling (Gardini, 2015). Around 30% of hotels and 20% of tourism 

offices left emails from potential customers without a response (ServiceQualita ̈t Niedersachsen, 2006, cited in 

Gardini, 2015). It has also been found that difficult to use hotel websites negatively affect online booking and 

‘revisit intentions’(Essawy, 2006, cited in Dickinger and Mazanec, 2008). Another challenge for hoteliers, is that 

hotels’ websites in Malaysia, for example, have a lot of online visitors, however could not provide an online 

booking service for its customers (Abdullaha et al., 2015). 

Importantly to our research topic, it has been found out that it is very important that hotel website is easily 

located or ‘found’ through the internet, because OTA sites, are located without much effort compared to the hotels’ 

websites (Miller, 2004 in N.K. Liu and E.Y. Zhang 2014). Thus, it is important for hotels to consider developing 

its search engine marketing strategy (Ho et al., 2011, in N.K. Liu and E.Y. Zhang 2014). 

Hospitality industry is a highly competitive industry with a lot of opportunities which can be reached through 

internet, hotels are looking into ways of increasing their sales, cutting costs, improving brand image and reputation 

full use of handling inquires and converting them into sales i.e. consumers. With the increased competition from 

OTAs, hoteliers have to balance out their corporate websites and internet distribution channels by being present 

on social media and OTA sites, despite the commission rates, because this is the price for staying competitive 

nowadays (Inversini and Masiero, 2014). 

To date, there are several OTAs among which researchers have identified the top three (3) such as Booking.com, 

TripAdvisor and Expedia. Through OTAs, as was discussed earlier travelers have access to wide range of online 

booking options starting from flight ending with car rentals (Alexa, 2018). The Table 1 below constructed by the 

researchers, summarizes the daily page reviews, daily time spent by users on site, monthly visitors and brief 

information about the unique function and option that each OTA offers to its customers. 

s/n Website Information 

Daily 
page 
reviews 

per 
visitor 

Daily 
time 

on site 

Total 
sites 
linking 
in 

Monthly 
visitors  

(est. 2018) 

1 Booking.com 

Online Travel Agent (OTA) – agency business 
model (Innovation Tactics, 2017).  
Hotel and similar accommodations’ online 
booking platform. 

4.67 09:08 74,671 40,000,000 

2 TripAdvisor 

Online Travel Agent (OTA) – advertising 

business model (Innovation Tactics, 2017).  
Travelers' reviews and service star ratings for 
hotels and similar tourist attractions with price 
comparison option. 

2.75 3.08 103,359 38,000,000 

3 Expedia 

Online Travel Agent (OTA) –merchant business 
model (Innovation Tactics, 2017).  
Aimed for tourist planning needs (e.g. vacation 

plans, flights, hotels, car rentals, cruises, 
attractions etc.) 

3.49 5.46 9,308 25,000,000 

Table 1. Top Ranked Sites in Travel Category Source: eBizMBAGuide, 2018 and Alexa, 2018. 
 

Booking.com founded in 1996 in Amsterdam operates in 70 countries all over the world, available in more than 

40 languages including 28,475,497 reported listings and 131,438 destinations in 228 countries. Takes first place 

among top travel websites followed by TripAdvisor and Expedia by offering hotel and similar accommodations 

online booking services (Booking.com, 2018). 
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TripAdvisor established in 2000 is in the top three list for travelers sites with 7.5 million accommodations, 

airlines and other travel destination reviews and ratings, providing its services in 48 markets across the world as 

of 2018 and most importantly displaying information on 600 million consumer reviews and recommendations, 

which enables its users to gain access to price comparison data from more than 200 booking sites (TripAdvisor, 

2018). 

Expedia founded in 1996 and operating in 33 countries is in the top 3 list for travelers’ websites with 25 million 

monthly visitors, offering wide portfolio of services starting from booking of hotel, flight, cruises ending with car 

rental (Expedia, 2018). Expedia is part of Expedia Group which includes wide range of world known travel brands 

such as Hotels.com, Expedia Affiliate Network, Egencia, trivago, Homeaway, Orbitz, Travelocity, Expedia Local 

Expert and others (Expedia, 2018).  

It is interesting to note, that 45% of individual travel plans and 54% of business travel plans are made by tourists 

in accordance with the customer ratings and comments (Google and OTX, 2011, cited in Cezar and Ogut, 2012). 

Liu and Zhang (2014), found out that consumers prefer to book a hotel through online travel agent website mainly 

because they are better at providing wider information with the only positive aspect (for hoteliers) that hotel 

corporate websites represent higher quality which acts as their competitive advantage such as latest photographs, 

updates, information etc., which means that hoteliers can use it as their competitive advantage. It has been found 

that online consumer rating of the hotel boosts the online sales and not the number of stars the hotel has (Ogut and 

Tas, 2011, cited in Cezar and Ogut, 2012). In a study analyzing the relationship between customer online ratings 

and the decision-making process, it has been found that both good and bad online customer reviews and ratings 
increase customer decision making process (Vermuelen and Seegers, 2009, cited in Cezar and Ogut, 2012).  

It has been identified that online booking system has a significant impact on improvement of the sales, hence 

financial performance of the hotels (Sanchez and Satir, 2005, cited in Abdullah et al., 2015). Based on research 

findings of various authors, cannot neglect the importance of online customer reviews which both influences the 

image of the hotel as well as its financial performance i.e. sales.  

 3  Method 

The qualitative method shall be used by conducting the website analysis, personal evaluation, and open to public 

statistics resources of hotels in Uzbekistan. We shall conduct a research evaluation of the hotels’ corporate websites 

during January to March 2018 time period and collect data from the online websites of GoldenPages (2018), 

YellowPagesUzbekistan (2018), the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (2018) as well as 
TripAdvisor, Booking.com, and Expedia. The main aim of the research is to evaluate the current situation of online 

booking services used by hotels’ websites.  

 4  Analysis and Findings 

According to the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (2017), there are around 750 hotels 

and similar accommodations in Uzbekistan as of 2016, which indicates an increase by 44% (229 hotels more) 
compared to 2012 (521 hotels). Based on YellowPagesUzbekistan (2018), there are 271 hotels and similar 

accommodations and 276 based on GoldenPages (2018). Also, interesting to note that according to the 

Booking.com (2018), there are listed 204 hotels, and in total 322 hotels and similar accommodations in Uzbekistan, 

making a total of 322 facilities listed. Whereas, according to TripAdvisor (2018), there are 132 hotels listed, 241 

B&B accommodations and 123 specialty lodging, making a total of 496 facilities listed. According to Expedia 

(2018), there are 110 hotels and similar accommodations listed.  

Based on the self-constructed by researchers Table 2, Out of 750 hotels and similar accommodations reported 

by the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, 496 (66.1%) are listed in the TripAdvisor (132 

hotels); 322 (42.9%) are listed in the Booking.com (204 hotels); 276 (36.8%) hotels and similar accommodations 

are listed in the GoldenPages; 271 (36.1%) hotels and similar accommodations are listed in the 

YellowPagesUzbekistan; 110 (14.7%) hotels and similar accommodations are listed in the Expedia.  

Uzbekistan Hotels’ Appearance on 

Websites 

No. of Listed Hotels & 

Similar Accommodations 

% of 750 Hotels & 

Similar Accommodations 

TRIPADVISOR.COM 496 66.1% 

BOOKING.COM 322 42.9% 

GOLDENPAGES.UZ 276 36.8% 

YELLOWPAGES.UZ 271 36.1% 

EXPEDIA.COM 110 14.7% 

Table 2. Self-constructed by Researchers Source: TripAdvisor, 2018; Booking.com, 2018; GoldenPages, 2018; 

YellowpagesUzbekistan, 2018; Expedia, 2018.  
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After collection and combination of data from GoldenPages and YellowPagesUzbekistan, the sample size has 

narrowed down to 283 hotels. Criteria for evaluation included: presence of hotels’ corporate website; presence of 

English language selection option; user-friendly (modern) website design; online booking option; distribution of 

hotels across the cities of the country. 
 

1.1 Presence & Working Website 
 

Analysis revealed that out of 283 hotels, only 151 (53%) do have the corporate website and 132 (47%) do not 

have their own corporate website (See Fig.1.).  

  

Fig.1. Presence of Website Fig.2. Working Website 
 

Out of 151 hotels with their own corporate websites, 110 (72.8%) hotels' websites are working, and 41 (27.2%) 

are not working (under reconstruction or wrong domain) (See Fig.2.). Out of total 283 sampled hotels, only 39% 

have working websites.  
 

1.2- Online Booking Service Availability on Hotels’ Website 
 

Out of 110 working websites 21 (19%) do not have website booking option available, while 89 (81%) do have 

online booking reservation (See Fig.3.). 

 

 

Fig.3. Percentage of Online Booking Service 

Availability on Hotels’ Website 
 

Fig.4. Percentage of Working Condition of Online 

Booking Service on Hotels’ Website 

Out of 89 corporate websites with online booking option available 13 (15%) do not have a working booking 

form, while 76 (85%) hotels’ online booking forms are working. Out of total sample size of 283 hotels, only 27% 

of online booking forms are functioning (See Fig.4.). 

1.3- User-Friendly (Modern) Website Design Layout 

Out of 110 working websites slightly more than half i.e. 60 (55%) hotels have user-friendly (‘modern’) type of 

website design, with (50) 45% remained to be less user-friendly design layout. Out of total sampled 283 hotels, 

21% of hotels’ corporate websites have user-friendly layout (See Fig.5.).  
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Fig.5. Percentage of User-friendly (modern) Website Design Layout  

1.4- Websites’ English Language Version  

Websites have also been evaluated on a presence of English language options and versions. Thus, the findings 

reveal, that out of 110 working corporate websites, 11 websites (10%) do not have English language selection 

option, while 99 (90%) websites do have an English language option and version of their website. However, out 

of total sampled 283 hotels, only 99 hotels (35%) have English language version of the website (See Fig.6.).  
 

 

Fig.6. Presence of English Language Option in Website 
 

1.5- Distribution of Hotels Across Cities of the Country 
 

When analyzing the number of hotels in different cities of the country, there has been nineteen (19) cities 

identified. Top three (3) of the cities demonstrate majority of hotels’ distribution accounting for 222 (78%) hotels; 

namely (1) Tashkent with 109 hotels, (2) Bukhara with 61 hotels and (3) Samarkand with 52 hotels (See Fig.7.). 

Hotels in top three cities of the country with composition of both good website and working online booking service 
has been identified as follows: 

 In Tashkent out of 109 hotels there are 35 (32.1%) hotels; 

 In Bukhara out of 61 hotels there are 12 (19.6%) hotels; 

 In Samarkand out of 52 hotels there are 19 (36.5%) hotels.  

Which tells us, that in top three cities of the country with the majority of hotel distribution, on average, about 

29% of hotels do have both good interactive corporate website with working online booking service.  
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Fig.7. Number/Distribution of Hotels Across Cities of Uzbekistan 

 5  Conclusion & Recommendations 

As was discussed in this research, more and more travelers are using online booking services. They make their 

decision to reserve a particular hotel based on online reviews and star ratings, and also based on the aesthetics of 

the hotels’ corporate website design layout. It has also been mentioned that hotels in China due to high commission 

rates by OTAs are working on increasing hotels’ direct booking rather than through third parties. It also has been 

highlighted that hotels have big gaps to fill in terms of handling online booking inquires through their corporate 

websites.  

Our findings reveal that out of 750 hotels and similar accommodations, information about only 283 hotels have 

been found through online resources. Out of 283 sampled hotels only 39% have the working corporate website 

and 27% of websites offer a working online booking function for the travelers; 21% have user-friendly website 

design; 35% have English language version of the website. It has also been found that top three cities with the 

majority of hotels distribution accounting for 78%, fall into Tashkent (109 hotels), Bukhara (61) and Samarkand 

(52 hotels).  

Our findings lead us to the following recommendations: 

(1) All of the hotels have to invest into good quality interactive corporate website with high quality 

photographs; 

(2) Website need to have basic ‘must have’ features such as good quality information about hotels’ services 
along with the updated contact information;  

(3) Virtual website tours and 360’ degrees view of rooms and hotel is to be present along with the updated 

brochure information about hotel services which is updated and improved on a continuous basis;  

(4) English language version of the website needs to be present in the hotels’ corporate website; 

(5) ‘Book Now’ option is to be present on the home page of the hotel with the reservation dates available for 

traveler, and most importantly it needs to be working well; 

(6) Different types of inquiries options have to be available to travelers such as phone, email, online booking 

form, fax, online assistant and so on, which need to be working appropriately and what is more importantly 

handled or answered accordingly.  

(7) Nowadays, hoteliers need to consider offering mobile version of their corporate website by simplifying the 

online booking process and converting it into sales; 
(8) Consider investing in developing hotels’ search engine marketing strategy, so that website can easily be 

found in search engines such as Google, for example; 

(9) Consider updating hotels’ contact information not only on the corporate website but in the OTAs that hotel 

is registered with and in the GoldenPages, and YellowPagesUzbekistan. 

The limitations of this study include: the sample of analyzed websites focused only on the country of Uzbekistan, 

therefore generalizability of findings can be limited; secondly, information about the analyzed sample of hotels 

has been obtained only from websites listed in the GoldenPages and YellowPagesUzbekistan online, this could 

lead to subjective judgement.  

The findings of this study, not only provide an information about the current situation of online booking services 

by hotels’ website in Uzbekistan with the existing website booking features used by the local hoteliers, but also 

can help hoteliers to establish and/or improve and upgrade their corporate websites which will bring them to a next 
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level of being easily found online and reached by the public, which in turn can help them increase their sales, 

which in long term, can increase the number of tourists travelling to Uzbekistan. 
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Abstract 

Education plays a big role in the economic development of the country. No country can achieve sustainable 

economic development without educated human capital. Education helps people to understand themselves and 

world. It improves the quality of their lives and leads to broad social benefits to individuals and society. Education 

is a very important in raising productivity of people and promotes technological development.  

The main purpose of this paper is to identify the role of education in the economic development by comparing 

South Korea and Kyrgyzstan which are represents developed and developing countries of the world. South Korea, 
for example, is a highly industrialized and developed country which educational system is in the list of the best 10 

systems in the world. In opposite, Kyrgyzstan is an agricultural country which economy is dominated by minerals 

extraction, agriculture, and reliance on remittances from citizens working abroad. As a result of the research it can 

be concluded that education is a compulsory and one of the major tools for development of one country. A 

developing country with a small economy such as Kyrgyzstan should take an example from South Korea and 

allocate much money from the national budget for the education. So, it is important for Kyrgyzstan to implement 

educational policy of developed countries within the framework of national policy.  

 1  Introduction 

“Education is the most powerful weapon you can use to change the world” Nelson Mandela.  

Education plays a great role in the socio-economic development of every country. Education provides a 
foundation for development. It is the key to increasing economic efficiency and social consistency. No country can 

achieve economic success without investment in education. First of all, educated human capital is a very important 

investment to education. Health and nutrition, primary and secondary education all raise the productivity of 

workers, rural and urban; secondary education, including vocational, facilitates the acquisition of skills and 

managerial capacity; tertiary education supports the development of basic science, the appropriate selection of 

technology imports and the domestic adaptation and development of technologies; secondary and tertiary 

education also represent critical elements in the development of key institutions, of government, the law, and the 

financial system, among others, all essential for economic growth (Ozturk, 2001). A lot of studies on economic 

development demonstrate that there is significant relationship between education level and development elements 

which are economic growth, political and social development (Levent and Gokkaya, 2014).  

Human capital comes from family. It is a foundation of a good society and economic success. Families have 

differed over time, but they are still very important in the modern economy. Families which are concerned about 

their children and try, with whatever resources they have, to promote their children’s education and values, effects 

the raising educated young people. More educated men and women tend to invest more in their own health and 

the health of their children. Indeed, education may be the single most important personal determinant of a person’s 

health and life expectancy (Ozturk, 2001). The issue of equity mainly affects disadvantaged groups, including the 

poor, linguistic, and ethnic minorities, nomads, refugees, and street and working children. The quality of education 

is poor at all levels in low and middle income countries. No economic development is possible without good 
education. 

It is very crucial to understand that the future is based on education, and on investments in human resources. 

Some developed countries of Asia such as Japan and South Korea have formed their educational systems even 

before creating a successful economic system and have allocated much more of its budget for investments in 

human capital and the education. In order to maximize the effects of the education on the economic development, 
certain rules must be followed which are mentioned above:  

-a quantity and the quality of the education measured in the number of years of studying;  

-the percentage of the GDP allocated to education;  

-the rate of scholastic participation, the results, the scholar performances must to be high  

-the educational offer must correspond to the current demands and to the perspective of the labor market; the 

existence of a social and economic field, politically stable, and of an accelerated economic growth rhythm; the 

differences between revenues at an individual level need to correspond to the level of scholastic and professional 

preparation of the individual (Neamtu, 2015). 

All countries, regardless of their national wealth, stand to gain from more and better education. According to a 

recent OECD report, providing every child with access to education and the skills needed to participate fully in 

society would boost GDP by an average 28% per year in lower-income countries and 16% per year in high-income 
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countries for the next 80 years. Today’s students need “twenty-first-century skills,” like critical thinking, problem 

solving, creativity, and digital literacy. Learners of all ages need to become familiar with new technologies and 

cope with rapidly changing workplaces (Brende, 2015). Governments should work with parent and teacher 

associations, as well as the private sector and civil-society organizations, to find the best and most constructive 

ways to improve the quality of education. 

 2  The Role of Education in Economic Development in South Korea 

South Korea is the ninth largest economy in the world which economy is well known for high levels of 

technology and education. South Korea has experienced rapid and unprecedented economic and social 

achievements since the 1960s. From being one of the world’s poorest nations, it has grown to become the ninth 

largest economy in the world with a GDP of US$1.75 trillion and per capita income of US$34,569 (OECD, 2015). 

The government of South Korea drew up a “Five-year Plan for Science and Technology Education (1967-1971” 

in tandem with the second Five Year Economic Development Plan in 1967 to supply manpower necessary for each 
industry. It increased the quota of science and engineering departments of universities and additionally constructed 

vocational schools to promote science and technology education and educate science and technology manpower 

(Ministry of Education of South Korea, 2012). 

The Ministry of Education represents a faction of the government that is responsible for the implementation 

policies regarding science and education. The Ministry of Education claims that the remarkable and fast economic 

growth of Korea is due to the investment in human resources through education and believes that education will 
play primary role in national development in the future. In South Korea, educational system is shaped according 

to the needs of the market. This country showed rapid development in line with its educational plan which is 

created based on industries needs and expectations while maintaining a supply-demand balance (Park, 2017).  

The main features of South Korea’s education system are listed below: 

-Importance teacher training 

-High teacher salaries 

-Efficiency in policy implementation 

-Strong desire for education 

-High private expenditure for education  

-Education extreme competition for college entrance  

-Using information technologies in education 

Education has been considered an important right for long in Korean society. Because of the Confucian tradition 

of respecting learning and the particular national desire for greater achievements. In South Korea, social hierarchy 

and status are paramount and a degree from one of the top three elite tertiary institutions, namely Seoul National 

University, Korea University, and Yonsei University (SKY institutions), provides an invaluable lifetime network 

and almost guarantees employment in government or in one of the 63 Chaebols family-owned conglomerates) 

such as Samsung, Hyundai, Lotte, or LG. These companies grew under the support of Park Chung-hee’s 
government industrialization programs that began in the 1960s, and today the sales revenue of the five largest 

chaebols constitutes almost 58% of South Korea’s gross domestic product (Chiang, 2016). As the impact of South 

Korean economic development expanded, companies came to take interest in education. Industry-academia 

cooperation became more important and companies increased their investment in education. To foster the 

manpower companies needed, universities developed diverse educational programs. Korea thus is building a 

flexible educational system that can more actively respond to social demands (Ministry of Education, 2012). 

South Korea’s households are convinced that the path to a successful career, and life, is a good education; that 

is, a university degree at a prestigious university. As the national college-entrance exam is very competitive and 

university places are limited, Koreans spend a large share of their income on for-profit private tutoring academies 

called hagwon (Hultberg and Calonge, 2017). South Korean culture and families give a high value on higher 

education. So, parents expend a lot of money for private after-school classes and private tutors such as hagwon in 

the aim that children could enter to the most high prestigious tertiary institutions. By high expenditures on private 

tutors and classes parents give a chance to their children to enter the top universities of South Korea. It means that 

students, who attends these universities will find good jobs with high salaries in large corporations of the country. 

Despite the fact that cost of the hagvons rising Korean parents continue to pay for education in order for the best 

future of their child.  

One of the important factors which identifies educational policy in Korea is a teacher training. Contribution to 

the professional development of teachers placed great importance in South Korea. Teachers in South Korea are 

one of the most coveted jobs excellent students choose. Excellent institutions educating teachers are enabling 

teachers to get high-quality education. Of all teachers, 30.8 percent have degrees over master’s degree (Ministry 

of Education, 2015). Here there is an important another factor is teacher’s salary. Because salary effects employee’s 
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productivity and job satisfaction. Teachers’ salaries are very high than many countries and it increases according 

to the degree in South Korea. In Table 2 we can see the comparison of teacher salaries in few OECD countries 

(OECD, 2013). According to the PISA data which would be discussed in next paragraph if the countries compared, 

there is a relationship between student’s performance and teacher salaries (Levent and Gokkaya, 2014).  

Country 

The Institution of teacher work 

Primary Secondary 

Starting 

salary 

Salaries 

in next 

10 years 

Salaries 

in next 

15 years 

Most of 

senior 

Teacher 

salaries 

Starting 

salary 

Salaries 

in next 

10 years 

Salaries 

in next 

15 years 

Most of 

senior 

Teacher 

salaries 

Swiss 53599 67942 - 83105 61437 79032 - 94038 

Germany 530262 - 64491 70332 57357 - 69715 79088 

South Korea 27476 41261 48146 76423 27476 41268 48146 76423 

Austria 32973 40124 45105 64510 33398 359755 46317 67444 

Netherlands 38941 53256 63695 66117 38941 53256 63695 66117 

Ireland 34604 49060 54954 62166 34604 49060 54954 62166 

Japan 26031 38665 45741 57621 26031 38665 54741 59197 

Table 1. Teacher Salaries in Some OECD Countries 

Success of countries in education systems are evaluated with different exams all over the world. One of the most 

popular is PISA. PISA or Program for International Student Assessment is comprehensive exam, which is prepared 

to determine student’s knowledge, who completed compulsory education students, 15 years old in OECD. PISA 

compares efficiency student’s knowledge in view today’s information society. Structure of PISA determines 

student success multidimensionally about mathematics, science and reading. PISA is managed by cooperation 
Education Department of OECD and countries ministry of education. Each country has its own exam committee. 

Students attending exam are selected randomly using special software program. Countries made education 

planning and identified new policy and strategy with using success of PISA which is made period of three years. 

In 2012, totally 65 countries - 34 member countries and 31 nonmember countries of OECD - participated in exam 

(Levent and Gokkaya, 2014). Korea showed a high level of academic achievement in all subjects, including 

reading, mathematics, and science (Number of countries participating in the evaluation: 41 countries in 2003, 57 

countries in 2006, and 65 countries in 2009 and 2012) (Ministry of Education, 2012). 

 2000 2003 2006 2009 2012 

Score  Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank 

Reading 525 7 534 4 556 1 539 2 536 5 

Mathematic 547 3 542 3 547 3 546 4 554 5 

Science 552 1 538 2 522 11 538 6 538 7 

Table 2. Results of South Korea in PISA (PISA 2012 Results in Focus, adapted from OECD 2014) 

South Korea’s annual PISA results which are given at Table 1. It is possible to see South Korea has first place 

about science in 2000 and in reading in 2006. The best results in international exams such as PISA underlines that 

Korea gives a great role to education in order to have economic success. 

 3  The Role of Education in Kyrgyzstan  

After the dissolution of the Soviet Union Kyrgyzstan transitioned toward a free market economy, which has had 

crucially effect on the political, economical, cultural and educational system of the country. Kyrgyzstan began to 

implementation of educational experiments towards democratic principles and on pluralism values. The key 

guiding lines were quality, efficiency and accessibility. According to the Constitution of the country which received 

on 5th May in 1993, education is free and compulsory for everyone. In 2000’s the Law on Education dated, 

according to it the education system is based on the following main principles.  

-free access to elementary, secondary and higher education in public institutions within the limits set by the state 

educational standards, 

-the possibility of receiving education on a commercial basis, including in state educational institutions, 

-the humanistic character of education, 

-independence of education from political and religious institutions and the secular character of education, 

-academic freedom of educational organisations, academic integrity. 

The state provided for compulsory undertaking of free basic education to promote literacy. Higher educational 

attainment became a privilege common to well-off individuals. But there are educational grants which is given to 

students with high performance from countrysides. General educational program provides for three classified 



32 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

levels namely, basic primary education (grades one to four), basic secondary education (grades five to nine) and 

high school education (grades ten to eleven). These aim to instill knowledge, skills, and preparation to higher 

education.  

The post school education process in Kyrgyzstan is complex and includes various opportunities for students. 

Primary professional education is provided through short courses. Secondary professional education is through 

colleges for 4 years, if secondary school has been competed than for 2 years. Academies, institutes, higher colleges 

and universities provides tertiary education with undergraduate and graduate programs. Of these oldest is Kyrgyz 

State Technical University which was established in 1954. Its faculties include information technology, power, 

transport and machine construction, technology and mining production. There are 54 higher education institutions 

in Kyrgyzstan, 33 public and 21 private institutions.  

Kyrgyzstan is a developing agrarian country with a weak small economy and unstable politics. Thus, country 

faces a lot of difficulties in the national development. First of all, education does not play a great role in the socio-

economic development of the country. It means that there is not given importance to education as a crucial factor 

in the development of economy of Kyrgyzstan. It has several reasons. First of all, in Kyrgyzstan we have not any 

tradition like Confucian in Korea which can emphasizes the crucial role of learning and education for people. 

While Koreans understand that education is very important and necessary for good life, Kyrgyz people do not 

recognize education as necessary for the future of children. It can be explained by the mentality of Kyrgyz in 

understanding the role of education. Because educational system in Kyrgyzstan is very weak and full of different 

problems. The quality of education is very low. Among the elements that characterize an educational system of 
Kyrgyzstan, we can mention difficulty to administer the necessary funds to the investments in education.  

One of the big problems in Kyrgyzstan which covers the educational system too, is high level of corruption. It 

creates a chain of difficulties which are strongly connected with each other. Corruption very negatively effects on 

the national development in every system in education process. Beginning with pre-primary school finishing in 

the system of higher institutions corruption take places. Because of the not enough state kindergartens in Bishkek 
in enrolling children ages 2 to 6 to kindergartens parents are used to choose corruption way. Primary and secondary 

schools have the same problems. To pass the entrance exams for schools, parents give money to teachers in order 

their children could enroll the school. So, from the kindergartens and schools, corruption take places and really 

damage the procedure of accepting children for schools. According to the Law compulsory education is free and 

access to everybody, but in real life it is very difficult to implement it.  

Teacher profession is not regarded profession in Kyrgyzstan. The main reason is a very low salary (6000 som in 
beginning). Young people do not want to choose this profession when they enter the university. After the graduation 

students can find job as a teacher very easy, because nowadays around 2000 teacher is demanding. So, a problem 

is in teacher’s salary. Nobody wants to work for low salary which is not enough for good standards of life. By the 

way, government do not try to stimulate young people to become a teacher. One reason is also mentality of people. 

Parents themselves do not support and stimulate children in choosing teachers profession. While in Korea parents 

make big efforts in order that their children become a teacher. Because teacher is a very regarded profession with 

high salary. In Kyrgyzstan, most of the parents want their children enroll the university in order to work in finance, 

banking and economic sector to earn much money. Also, Kyrgyz parents give importance to the prestige of the 

profession. In this case, unfortunately, teacher is not in the list of prestigious professions according to most of 

Kyrgyz parents. So, it creates a really big problem in formation of educated human workforce which should lead 

the country to development and prosperity. People must change stereotypes and beliefs about what profession is 
necessary and useful for the national development of the country.  

One of the most important problem is the quality of education. The quality of education is decreasing last years. 

It is affected by several factors. First problem is about teacher. Because students’ performance mostly depends on 

teacher’s qualification and skills. As mentioned in previous paragraph, there is a demand for teachers (2430). It 

means that students could not get enough subjects because of absence of teachers. This problem is very crucial, 

especially, in schools of countrysides. When a teacher of literature gives other classes such as biology or 
mathematics. It leads to decreasing the performance of students. In 2006 and 2009, twice Kyrgyzstan took place 

in PISA which was mentioned above. In both exams, unfortunately, Kyrgyzstan showed the worse results. In 2006, 

57 countries took place, Kyrgyzstan with unsuccessful results was the last one. In 2009, the same situation take 

place the last place in the list of total 65 countries. After these not good performance Kyrgyzstan did not take part 

in PISA. Here it can be concluded that there is really a big problem in the quality of education.  

The increasing number of Kyrgyz migrants to abroad is also a crucial social problem which negatively affects 
the educational system. It is connected with the quality and access to the education. Last years, more citizens of 

the country become migrants to Russia, Turkey USA, South Korea, and other countries. Because of high 

unemployment in Kyrgyzstan people go abroad. This process leads to social problems which impacts different 

systems like families, education, healthcare and other. When parents go abroad for a better life, children stay with 

grandparents or other relatives who could not look after the children like parents. Thus, children whom parents are 

migrants abroad, do not regularly attends classes which lead to the non-interest for school. By this way 

performance of students are decreasing. In other hands, migrants who have tertiary education and could be useful 
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for the country’s development go away and create a brain migration. There are a lot of studies on migration, 

therefore here it will be enough mentioned only its negative impact on the quality of education.  

The government should implement effective educational policies by creating a well-educated manpower which 

is necessary for the economic development of the country. Expenditures for education system must be increased 

and due to the investments for the education, they must be strictly controlled during the using. Corruption must be 

restricted in any way in every system of the country. Because corruption in the higher educational system disturbs 

to the creation of well-educated and skilled human resources. Students do not attend classes and passed exams by 

using corruptional instruments. As the results, the educational system is devastated and the quality is decreased. 

 4  Conclusion 

Education plays a big role in the socio-economic development of any country, both in developing and developed. 

In the economic development one of the most important factor is human capital, which means the workforce of 

the country. Having well educated manpower is the most important factor for the development of the country. 

Country’s development is not possible in the real sense without giving importance to the education of the people.  

South Korea has become an economically developed country which was one of the poorest countries dependent 

on external aid in 1960’s, but in 2000’s engaged in technology export to the outside world. Five-year Economic 

development plan has a great role in the development of the country which was implemented from 1962 to 1997. 

Education successfully played a great role in Korea’s national development. One of the results of this study is that 

be understood that higher education has a positive impact on the growth of the economy of South Korea. The 

enrollment of students in higher education means more skilled labor which leads to a positive impact on GDP. In 

South Korea, families currently invest in private tutors and hagwons at primary level, with the hope of the child 

being able to enroll in a better tertiary institution in the future and, therefore, secure a higher lifetime income. 

South Korea provides consulting services to developing countries such as Kyrgyzstan about using information and 

communication technologies in education, planning and related to the execution of different projects. 

In Kyrgyzstan, the educational system must be oriented to satisfy the real demands presents on labor market. 

Taking into consideration that workforce that Kyrgyzstan has, both private and public allocations oriented in 

human resources must become a priority for the government policies. To be able to develop and aspire to a 

sustainable growth we need a well-trained and developed human capital. As it mentioned in the paper, Kyrgyzstan 

has a lot of socio-economic problems like a chain interconnected with each other. So, Kyrgyzstan try to change 

the way of developing by taking into account the model of developed countries like South Korea. Especially give 
a big importance to the educational system which create educated and skilled human capital to develop the country.  
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The Issues of Statistical Observation of Labor Force Migration 

Mukaddas Umarova (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

Objective statistical information allows to provide the effective performance of government acts on migration, 

evaluate their consequence and results, and compare migration follows in different regions of the world. In 

international standards there is no unique comments and recommendations on information sources of statistical 

indicators about employment, unemployment, economic activeness and territorial movement of population. 

Observation of households is the most flexible method of collection of all information. 

 1  Introduction 

The study of the international labor market requires complete and clear data on employment, unemployment, 

economic activity and regional migration opportunities of the population of a country.  

The statistical procedures of the economically active population at each state level are used to describe 
international labor reserves. Sources of information about this can be grouped as follows: 

1) The list of population and household researches; 

2) Registration of enterprises and selection of enterprises; 

3) Various types of administrative accounts, such as employment promotion centers, unemployment insurance 

agencies, social security agencies, salaries of civil servants and lists of enterprises and organizations. 

These various sources may vary depending on the types and levels of information contained in them, the scope 

and description, the concepts and their definitions, units of measurement, the value of the work, the quality and 

effectiveness of the data, etc. Some source variations are based on the nature and nature of the sources, and each 

of them has certain advantages and disadvantages. For example, if information in one source fully meets the needs 

of a user group, another group may prefer another resource. Therefore, it is advisable to consider different sources, 

and not mutually exclude each other. Making a list of key people can provide complete information about the state 
of the labor market. There may be different questionnaires in the registry in different countries, but most of them 

contain a full set of indicators for the use of labor and migration opportunities. 

There are no clear guidelines and recommendations for some data sources on statistical indicators of 

employment, unemployment, economic activity and territorial migration of populations in international standards. 

Although, these international standards are theoretically viable for different sources of information, in practice 

they are more suitable for data collection based on household surveys. In fact, some of the criteria provided by 
international standards can only be used for conducting household surveys that are specifically considered rather 

than from other sources. 

Household surveys are the most flexible tool for collecting information. During the transfer process, various 

aspects can be explored. For example, it may be useful to compare employment information related to other issues 

of the same study, including answers to questions about income and knowledge. The content, description and 

details of the questions can be easily adapted to the requirements for information on the economic activity of the 
population. This flexibility is especially useful for meeting the needs of different consumers and maintaining 

international comparisons. Internal resettlement ensures that virtually all residents of the state, all sectors of 

economic activity, all sectors of the economy and labor, including those employed in their own enterprise, are free 

to work, family members, casual workers and interstate workers. They include not only employees, but also those 

who do not work temporarily. In addition, such studies are the only source of employment that allows unemployed 

and economically inexperienced people to measure together and exclude each other. The need to use these 

indicators in the analysis of labor market indicators is one of the most important requirements for international 

standards. 

The household survey is a separate household or business self-employment, which makes it possible to compare 

the data of such studies with individual, family and other demographic and socioeconomic characteristics of 

households. These resources are often more limited than other sources of information. 

By defining changes within and between labor force categories, household surveys can be organized for not only 

a specific period or a specific date, but also to reflect dynamics. 

Given the fact that in many countries, such as the economically active population, enterprises and administrative 

documents, virtually no other source of information or more or less complete, the development of household survey 

programs can be the most urgent and relatively easier task. However, it should be noted that data collection based 

on such studies may have some negative consequences in terms of value, quality, the capabilities of some small 
regions and groups, etc. 
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In Western countries, selective surveillance studies are the most common, and they are regularly monitored, so 

they can be considered as one type of report. Depending on the range of studies conducted during the study, 

different types of selection will be used. Usually the size of the contest is 2-5%, and the contest itself is organized 

in such a way as to avoid submission errors. For international comparisons, measuring the unemployment rate 

should be considered in the context of the study of labor. It was found that household surveys are more suitable 

for measuring the unemployment rate in accordance with international standards than other sources, although 

international standards in the area of unemployment statistics are determined for their use regardless of sources of 
information (household surveys, health insurance reports, employment centers). Nevertheless, in most developed 

countries and some developing countries, reports from insurance agencies and unemployment centers are used as 

a cheap source of current information on unemployment. Given the extremely large number of routine observations 

in administrative institutions, some countries are used to analyze data and the dynamics of unemployment in small 

regions. However, these types of official registration cannot serve as the main source of information for 

international comparisons. In many countries (especially in developing countries), insurance and employment 

centers do not function properly and do not have full coverage, often their reports are limited to certain categories 

and certain categories of the population. Moreover, given the fact that these data vary from country to country and 

from time to time, due to legal and administrative regulations, as well as differences in national differences and 

definitions, administrative resources are insufficient for international standards and comparisons. In defining the 

international labor market, there is a need for statistical information on the migration and migration of migrant 

workers and the population in terms of assessing the extent to which workers from the same states move to the 
domestic market of other countries. 

 2  Analysis 

Legitimate statistics help assess the effectiveness of government decisions about migration, their consequences 

and outcomes, and compare migration flows in different parts of the world. 

Since the problems of accounting for migration and the theory of migration movements were not sufficiently 

developed, accounting for migration was one of the most complex types of accounts. As for the international 

registration of labor migration, there are more problems. 

Although there are problems with studying international migration and comparing statistical data, including an 

attempt to unify its indicators in 1901, there are still no ideas in the definition of "immigrants" and "immigrants". 

For example, in Germany, "persons crossing the border with the intention of residing in the country" are considered 

immigrants, in Japan - "citizens and foreigners coming from abroad", "passengers entering the state" in Yemen, in 

Russia - by working persons or students (Less than 1,5 months of training is exception), and their followers are 

called "immigrants". There are also problems in differentiation between long-term migration and relatively short-

term migration. For example, in the United States, there is no difference between permanent and temporary 

migration; only immigrants who come to the state for permanent residence are considered immigrants, and all the 

rest are included in the category of nonimmigrant. 

 
 

Figure 1. Unemployment Rates in 2013-2016 in Uzbekistan and Developed Countries Source : International 
Financial Statistics , 2010 
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Even in some progress places, some legal documents may hamper its further development. For example ILO has 

developed international statistics widely used definition of the term "hard-working immigrants" maximize "the 

state is not at the expense of their journey to another country to work for migration, and also to work as an 

immigrant in accordance with the law a person can be allowed to any person Includes "This definition can be used 

to standardize statistical indicators for migration, but according to ILO Conventions №-97 (1949) and №-143 

(1975), seasonal labor migrants and frontal workers are not included in the spheres of course, creates 

inconvenience in statistical calculations and creates a basis for discrimination against migrant workers. At the 
European Demographic Conference in Strasbourg (September 1966), much attention was paid to international 

migration, and many states are more interested in reporting on re-employment than on those who leave the country. 

For example, in France, statistics only take into account the arrival of migrant workers and members of their 

families, but only those who originally came from Algeria and return home are considered immigrants. In Belgium 

and the Netherlands every year, strict control of the number of labor migrants, but the total number of foreign 

workers per day (except for the dates of registration of the population) is not possible. Foreigners who emigrate 

from Saudi Arabia are considered immigrants. In the United States, these people are usually not identified, but tens 

of thousands of people leave the country every year. Differences can be significant compared to data from the 

same case, obtained from different countries. For example, in 1910-1913 315230 passports were issued for 

Hungarians passports, while European ports statistics spread abroad and 433230 Hungarians were registered in 

other countries. 

The current number of migrants in Russia is registered in the Ministry of the Interior Affairs, which indicates 

the population at the place of residence. At present, statistical observations are being conducted over the status of 

residence for more than 1.5 months. The goals of migration are based on the tasks of migration - a new place of 

residence, work, business trip, etc. People who visit or leave the yard in summer courtyards outside the statistical 

register; persons leaving for resorts, sanatoriums, rest homes and other recreational facilities for rest and treatment; 

for the treatment of hospitals and other medical and preventive facilities; on holidays; persons who studied or 
traveled for up to 1.5 months; Participation in conventions, conventions and meetings. In addition, excursions, 

tourists and persons in the same administrative district were not registered in the same settlement, except for those 

who moved to rural settlements or those who lived in the same settlement (except for movement around the 

city).Calculations of migration were carried out based on statistical reports on arrival and departure, specially 

designed for statistical processing in statistical offices. These bullets are produced by the Ministry of Internal 

Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as address and exit leaflets used to address information. 

Children under 16 who came or went with adults is not issued a permit. Information about them (name, sex, date 

of birth and month) was written on one of the parcels of parents to avoid recall.  

From 1996 preparatory work for the transition to new system of citizens registration will be carried out and the 

provisions of the Law of Russian Federation "On freedom of movement, citizenship and freedom of living for 

Russian citizens in the Russian Federation", as well as rules of staying and expulsion from Russian citizenship in 

the territory according to guideline of statistical registration card for migrant workers. The transition to a new 
system for collection and development of migrant records began in 1997. Another source of information for visitors 

from abroad or outside of former USSR. 

There are data on the passport and visa regime of the Ministry of Internal Affairs of Russia: for arrivals - the 

number of persons who have a permanent residence permit; for those who leave the country for permanent 

residence, including foreigners and stateless persons residing in Russia. Obtaining permits to leave do not indicate 
that they will be issued actually this year. 

Thus, there are two sources of information on migration between Russia and other countries– PVS data and 

permits with statistic accounts. Data from these sources can now be closer to each other and shared. 

Migrant workers recognized as refugees or internally displaced persons in Russian Federation are registered by 

Federal Migration Service of Russia upon registration of these persons. 

The calculation of migration is sometimes carried out during the census and special surveys. For example, the 
question of survival was included in the 1970, 1979 and 1989 census. The 1989 census program also included the 

question of the place of birth, for those who did not live in this settlement since the birth: from where they came 

from the city or the village - where they live. 

In the future registration of the population of the Republic of Uzbekistan, taking into account the above 

experience, we propose to include the following questions in the questionnaires for describing external labor 

migration: Have you worked on an ongoing basis outside the Republic of Uzbekistan (yes, no), and if yes, indicate 
that: type and characteristics , average salary; If you work outside the Republic of Uzbekistan, how quickly you 

return home (once a week, once a week, once a week, once a month, once a quarter, once a year). 

Information obtained based on responses to the proposed responses can be combined with the socio-demographic 

characteristics of migrants, and not only to determine a better and quantitative assessment of labor migration, but 

also to determine the type of migrant. 
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Specific sample surveys of population migration include the study of migration and post-migration conditions 

of migrants, their demographic and social characteristics. Selection Surveillance survey can also contain 

information on possible migration, asking questions about the purpose of resettlement. 

In the context of internationally-integrated use of the labor force, it will be important to select labor migration 

from Uzbekistan to the CIS and far-abroad countries. An understanding of the financial aspects of the problem can 

be characterized by conducting household surveys in the context of selective surveillance studies or in labor force 

surveys. 

The lack of detailed migration statistics in Uzbekistan has a profound impact on the analysis and assessment of 

our country's participation in the international exchange of labor. Statistics of Uzbekistan, based on official reports, 

cover only a very small part of the current migration flows. One way to expand the database on migration flows 

can be to attract customs statistics for individuals, since each person passing through the state border fills in a 

customs declaration. The information contained therein has a number of criteria for the analysis of migration flows, 

that is, when citizens leave, their departure time and direction, their distribution through state border crossings, 

etc. Customs statistics cannot be used to solve immigration problems. Today, Uzbekistan is seen as a transit route 

to some western immigrants by some illegal immigrants. They pose a serious threat to the economic security of 

Uzbekistan, as they often become state drug dealers, smugglers, carriers and suppliers of precious stones and 

metals. 

Secret aspects and assessments remain beyond government control, so you can only think about illegal 

immigration. It would be possible to make these calculations if all reporting states used at least one or all statistical 

accounts simultaneously. But, as a rule, in most countries only one method is used. For example, in 1936-47 the 

distribution of migration measures in different countries was as follows: a) port statistics - Great Britain, Italy, 

Spain, Portugal; (b) Border statistics - USA, Italy, Canada, New Zealand, Chile, Colombia, Northern Rhodesia; c) 

Ticket registration - Italy, Mexico; (g) Transportation of transport contracts - Luxembourg, Norway; (d) Passport 

statistics - in the Philippines and the Maltese Islands; (e) Population registration statistics - in Belgium, 
Luxembourg, Switzerland and Sweden. 

The main sources of information on the number, content and directions of international migration flows of 

migrant workers are: 

- Border control statistics (police or immigration authorities that monitor entry and exit controls) is the most 

common way of obtaining information that identifies data at a given time; 

- Statistics of population registrars (information on foreign passports, entry visas, etc.); 

- Passport statistics for citizens of this state; 

- Various surveys, resettlement applications and population registration statistics - this resource allows you to 

study international migration for a certain period of time, that is, to study the dynamics of the phenomenon whose 

source is most accurate; 

- On the basis of sea and air ports, declarations of shipbuilding or other administrative documents of navigation 

companies or on the basis of individual leaflets received by each commander or head of the family; 

- Permits statistics, immigration agreements, etc. for the employment of their citizens abroad or for the hiring of 

foreign labor. 

As a result, data on the possibilities of territorial migration are distributed directly and indirectly. 

Direct methods for calculating migration consist of a list of DC currents of each individual migration.  

Indirect methods for calculating migration are often carried out in the form of an assessment and are based on 

sampling observational data, labor statistics and traffic statistics that cannot be directly replaced by a detailed 

description of the situation. Their sharing can help to analyze the population and labor migration by helping to 

expand more precisely and comprehensively take into account migration processes in the description of the 

international labor market. 
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Solving Social and Demographic Problems as a Factor of 

Sustainable Development 
Ph.D. Candidate Nodirbek Tula (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

In conditions of economic reforms, the demographic challenges and problems of the social protection of 

population stand at the forefront. In the field of demography it is quite essential to consider such factors as birth, 

mortality rates, marriages, divorces, age and sex structure and migration. In the social protection sphere the first 

major factors that we must pay careful attention are the number of pensioners, children and disabled people. In 

Uzbekistan, in recent years, fewer people have left the country. This is due to the gradual increase in the incomes 

and in the relatively homogeneous ethnic structure of the population. The age and sex structure of the population 

are changing, furthermore the population is gradually aging, which in turn will lead to a great demographic burden 

on the part of a certain age. In addition, the disparity of the gender in rural and urban areas, can lead adversely 

effect on the social life. It should be noted that in recent years there has been a tendency for an increase in the 

number of birth in absolute numbers and slowdown in its rate of percentage. This trend will effect to the economy 

of the country as a whole, as its regions as well. Therefore, it is necessary to carefully study the demographic 

processes, to develop a set of measures to balance social protection, growth rates and population migration. 

 1  Introduction 

The growth of world population and production combined with unsustainable consumption patterns places 

increasingly severe stress on the life-supporting capacities of the earth. These interactive processes affect the use 

of land, water, air, energy and other resources. Rapidly growing cities, unless well-managed, face major 
environmental problems. The increase in both the number and size of cities calls for greater attention to issues of 

local government and municipal management. The human dimensions are key elements to consider, and they 

should be adequately taken into consideration in comprehensive policies for sustainable development. Such 

policies should address the linkages of demographic trends and factors, resource use, appropriate technology 

dissemination and development. 

There is a need to develop strategies to mitigate both the adverse impacts on the environment of human activity 
and the adverse impact of environmental change on human populations. The world's population passed 6 billion 

in 2000 and is projected to reach 9 billion by 2050. Sixty percent of the current population already lives in coastal 

zones, while sixty-five percent of cities with populations above 2.5 million are located along the world's coasts, 

several of them already at or below the present sea level. 

The gender structure changed because of decrease in rates of birth rate, but nevertheless today gender and age 

structure of the population, according to A.Sundberg's classification, has progressive type of reproduction of the 
population (Fig. 1). 

 

Figure 1. Gender and Age Structures of the Population of Uzbekistan for 1991 (at the left) and 2015 (on the 

right). Source: www.stat.uz 
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Age 
Years 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

All population (thousand people) 29123,4 29555,4 29993,5 30432,8 31022,5 31575,3 

All population % 100 100 100 100 100 100 

Less than15  29,1 28,6 28,2 28,1 28,2 27,9 

15-24 22,0 21,5 21,1 21,0 20,0 19,7 

25-49 35,0 35,4 35,7 36,0 36,3 36,5 

50-64 9,8 10,5 10,9 11,1 11,7 12 

65-69 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 

70 and more 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 

Table 1. Age Structure of the Population of Uzbekistan for 2011-2016. (in a percentage to the total number of the 

population). Source: www.stat.uz 

The features of a gender and age pyramid of Uzbekistan influencing labor market formation is the high specific 

weight of the population aged up to 30 years. In 2015 the specific weight of youth aged up to 30 years was 59,7% 

of all population of the country. In this regard the state needs close attention behind youth up to 30 years as it 

makes the majority of population.  

The major indicators which are influenced on gender and age structure of the population, are the birth rate and 

mortality. In the beginning we will consider birth rate indicators.  

Years  Number of birth Birth rate In % to previous year In % to 1991 

1991 723,420 3510 100 100.00 

1992 710,459 33.66 98.21 98.21 

1993 692,324 32.05 95.70 97.45 

1994 657,725 29.77 90.92 95.00 

1995 677,999 30.18 93.72 103.08 

1996 634,842 27.71 87.76 93.63 

1997 602,694 25.81 83.31 94.94 

1998 553,745 23.29 76.55 91.88 

1999 544,788 22.57 75.31 98.38 

2000 527,580 21.54 72.93 96.84 

2001 512,950 20.67 70.91 97.23 

2002 532,511 21.20 73.61 103.81 

2003 508,457 20.00 70.29 95.48 

2004 540,381 21.02 74.70 106.28 

2005 533,530 20.50 73.75 98.73 

2006 555,946 21.13 76.85 104.20 

2007 608,917 22.84 84.17 109.53 

2008 646,096 23.87 89.31 106.11 

2009 651,320 23.66 90.03 100.81 

2010 634,810 22.67 87.75 97.47 

2011 622,835 21.39 86.10 98.11 

2012 625,106 21.15 86.41 100.36 

2013 679,519 22.66 93.93 108.70 

2014 718,036 23.55 99.26 105.67 

2015 734,141 23.66 101.48 102.24 

Table 2. Birth Rate Indicators in the Republic of Uzbekistan for 1991-2015. Source: www.stat.uz 

Apparently from the table 2 coefficient of birth rate changed wavy and during the period from 1991 to 2001 had 

a steady tendency to decrease. During the period from 2001 to 2015 this indicator fluctuates from 20,50 to 23,66. 

In our opinion L.P. Maksakova gives the most exact description of this situation: "The birth rate in the republic 

becomes more and more adjustable in family. The state pursues policy of strengthening of the family relations, 

improvements of health of mother and younger generation with orientation to "reasonable birth rate" that yields 

real results" (Maksakova 2012). 

One more important indicator of birth rate, the total coefficient of birth rate (TCBR) is. The ICR — is the most 

exact indicator of level of birth rate, this coefficient characterizes average of births at one woman in hypothetical 

generation for all her life at preservation of the existing birth rate levels at each age irrespective of mortality and 
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from changes of age structure. Changes in fertility are important for definition of process of dynamics of 

development and influence on structure of age of the population. This coefficient pays off as the sum of specific 

coefficients of birth rate in a certain year (Ewa zofia Frątczak Demographic processes: past, present and future − 

selected issues PAPERS on GLOBAL CHANGE, 20, 63–84, 2013). 

Period 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Fertility rate 3.95 3.10 2.51 2.49 2.38 

Table 3. Total Coefficient of Birth Rate of Uzbekistan for 1990-2015. Source: www.stat.uz 

Except birth rate one more important indicator of the natural movement of the population, mortality is. 

Years  Number of death Death rate In % to previous year In % to 1991 

1991 130294 6.32 100 100.00 

1992 140092 6.64 107.5199 107.5199 

1993 145294 6.73 103.7133 111.5124 

1994 148423 6.72 102.1536 113.9139 

1995 145439 6.48 97.98953 111.6237 

1996 144829 6.32 99.58058 111.1555 

1997 137331 5.88 94.82286 105.4009 

1998 140526 5.91 102.3265 107.853 

1999 130529 5.41 92.88601 100.1804 

2000 135598 5.54 103.8834 104.0708 

2001 132542 5.34 97.74628 101.7253 

2002 137028 5.46 103.3846 105.1683 

2003 135933 5.35 99.20089 104.3279 

2004 130357 5.07 95.89798 100.0484 

2005 140585 5.40 107.8461 107.8983 

2006 139622 5.31 99.31501 107.1592 

2007 137430 5.15 98.43005 105.4768 

2008 138792 5.13 100.991 106.5222 

2009 133610 4.85 96.26636 102.545 

2010 138411 4.94 103.5933 106.2298 

2011 143253 4.92 103.4983 109.946 

2012 145988 4.94 101.9092 112.0451 

2013 145672 4.86 99.78354 111.8025 

2014 149761 4.91 102.807 114.9408 

2015 152035 4.90 101.5184 116.6861 

Table 4. Mortality Indicators in the Republic of Uzbekistan for 1991-2015. Source: www.stat.uz 

Apparently from the table 4 the mortality rate smoothly grows from 6,32 per milles of 1991 to 6,73 per milles 

in 1993, the decrease trend till 2009 after that is observed. During the period from 2009 to 2015 the mortality rate 

keeps within 4,85-4,94 per milles. Today according to the UN the average general mortality rate is around the 

world estimated at 8,6 deaths on one thousand population. Proceeding from it, it is possible to note that mortality 

is in Uzbekistan at rather low level. 

The following quality indicator of demographic process is the marriage structure of the population. The marriage 

structure of the population is a distribution of the population on a marriage state usually in combination with gender 

and age. Therefore often speak "marriage and age structure". The only source of information on marriage and age 

structure of the population are population censuses. The marriage state in a census is considered in the form of five 

categories now: never being married, being married at the time of the census, widow people, divorced legally and 

dispersed actually. At the same time the following age groups are allocated: up to 20 years, 20-24 years, further 

five-year age groups to group of 55-59 years, then an open interval "60 years are also more senior" than Tab. 4. 
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Age, years Number of marriages Age structure of population Marriages rate per 1000 

people units % thousands % 

All 287582 100,0 31575 100 9,6 

Including:      

До 20 66440 23,1 15977 50,6 4,1 

20-24 156157 54,3 2968 9,4 52,6 

25-29 37484 13,0 2873 9,1 13,0 

30-34 11363 3,9 2242 7,1 7,1 

35-39 4600 1,6 1673 5,3 5,3 

40-44 2000 6,9 947 3,0 1,0 

45-49 927 3,2 947 3,0 1,0 

50-54 667 2,3 979 3,1 0,7 

55-59 285 1,0 884 2,8 0,3 

60 and older 195 0,7 2084 6,6 0,1 

Table 5. Marriage and Age Structure of the Republic of Uzbekistan in 2015. Source: www.stat.uz 

The marriage status of the population is the total of processes of the inference and cancellation of spoilage for 

rather long time frame. Distribution of the population on a status in spoilage develops as a result of the population 

coordinated correlations of age and sex structure, marriage rate and a divorces rate. 

Apparently from about 55% of spoilage this table 14 falls to the share of the population of the second group at 

the age of 20-24 years. The highest indicator here coefficient of marriage rate is 52,6 people on 1000 these genders 

and ages. In process of reduction of a share of the gender and age population inverse process is brightly watched. 

Also the quantity got married and coefficients of marriage rate decreases as appropriate. So, if in age group of 25-

29 years specific weight them in marriage rate made 13% and also coefficient of marriage rate – 13 per milles, 

then at the age of 60 and more of these indices decreased respectively to increase in level of marriage rate both 

among men, and among women. So, if in 2005 the general coefficient of marriage rate made 7,0 per milles that in 

2015 increased up to 9,6 per milles. 

The high level of marriage rate in case of a low divorces rate differs Uzbekistan from the majority of the countries 

of the world, but dynamics of increase in number of stains is watched in recent years. Only for 2005-2015 the total 

number of stains increased from 16,4 to 28,8 thousand people i.e. by 1,8 times. The Divorces rate (i.e. the frequency 

of cancellation of spoilage) also increased a little, having made respectively 0,6 and 0,9 stains on 1000 people of 

the population. As a result during the considered period I decreased stability of the matrimonial relations a little. 

If in 2005 it was the share of each 1000 spoilage the 89th divorce, then in 2015 already 97. 

Deterioration in coefficient of stability of spoilage is partially caused by the fact that the number of stains 

increased quicker (1,8 times) than number of spoilage (1,6 times). Coefficient of advancing of a divorce made 

12,5% for the considered period. And in recent years situation still worsened. The coefficient stated above 

increased only 2012-2015 prior to 71,8% (Tab. 5). 

Years 

Marriages Divorces Divorces rate, per milles 

All 
In the 

city 

In the 

country 
All 

In the 

city 

In the 

country 
All 

In the 

city 

In the 

country 

2012 299,0 144,1 154,9 17,9 12,4 5,5 0,6 1,0 0,4 

2013 304,9 141,0 163,9 24,0 16,5 7,5 0,8 1,1 0,5 

2014 296,1 136,7 159,4 28,8 19,6 9,2 0,9 1,3 0,6 

2015 287,6 131,2 156,4 29,6 19,5 10,1 0,9 0,9 0,7 

Table 6. Number of the Registered Spoilage and Stains (thousands) Source: www.stat.uz 

Apparently from the table much more to exceed the 5th coefficients of a divorces rate at city dwellers a similar 

indicator of rural areas having made in 2015 respectively 0,9 and 0,7 per milles. Though in dynamics they decrease 

almost equally, making about 0,1 points in pro-mile expression annually. 

Result of processes of a divorces rate is the number of the people considering themselves divorced or dispersed 

(if the divorce hasn't been issued legally). For 2012-2015 among men in general decrease in a share divorced and 

dispersed which is characteristic of all age, except for the youngest groups of the population up to 20 and 20-24 

years was noted. 

Migration plays an important role in development of demographic processes. In this regard, we will consider 

dynamics of mechanical motion of the population of Uzbekistan during 1991-2016 (Tab. 6). 
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Years 

Arrived Leaved Balance 
Migration 

rate (per 

miles) 
For 5 years 

(thousands) 

Average 

per year 

(thousands) 

For 5 years 

(thousands) 

Average per 

year 

(thousands) 

For 5 years 

(thousands) 

Average per 

year 

(thousands) 

1991-1995 1412 282 1799 360 -386 -78,0 -3,6 

1996-2000 747 149 1024 205 -207 -56,0 -2,4 

2006-2010 723 145 991 198 -268 -53,0 -1,9 

2010-2015 746,0 149 937 187 -191 -38,0 -1,2 

Table 7. Dynamics of Migration Processes in the Republic of Uzbekistan. Source: www.stat.uz 

There are arrived 282 thousand people and 360 thousand people left annually from 1991 till 1995 in the republic. 

Thus, the republic, has lost as a result of migration on average in a year 78 thousand people during 1991-2016 the 

size of a migration flow considerably fluctuated, and the intensity of migration decreased. The number left for the 

entire periods increased quicker, than arrived. Loss of the population as a result of migration process has decreased 

in recent years independence more than twice i.e. the balance of migration has decreased from 78 thousand people 
to 38 thousand persons. 

In our opinion it is impossible to consider migration as unambiguously positive or negative phenomenon. From 

this party increase in quantity of left allow to remove stress from labor market, and the sdrugy party promote 

deficiency of labor as engine of economic growth. Disputes on impact of immigration on economic growth still 

proceeds and there is no uniform answer in the matter (Khalid Koser 2007). In opinion, George Bordzhas, the 

world's leading expert in the field of migration, "while theoretical work has achieved achievements in an 
explanation of possible communications between immigration and economic growth as soon as several empirical 

researches have been conducted, it became clear that there is no direct dependence between them".  

The main indicator of sustainability is Human development index (HDI). The HDI is a summary measure for 

assessing progress in three basic dimensions of human development: a long and healthy life, access to knowledge 

and a decent standard of living. A long and healthy life is measured by life expectancy at birth. Knowledge level 
is measured by mean years of education among the adult population, which is the average number of years of 

education received in a life-time by people aged 25 years and older; and access to learning and knowledge by 

expected years of schooling for children of school-entry age, which is the total number of years of schooling a 

child of school-entry age can expect to receive if prevailing patterns of age-specific enrolment rates stay the same 

throughout the child's life. The standard of living is measured by Gross National Income (GNI) per capita 

expressed in constant 2011 international dollars converted using purchasing power parity (PPP) conversion rates. 

Uzbekistan’s HDI value for 2016 is 0.702 - which put the country in the high human development category - 

positioning it at 105 out of 188 countries and territories. The rank is shared with Maldives. Between 2000 and 

2015, Uzbekistan’s HDI value increased from 0.594 to 0.701, an increase of 18.0 percent. Table A reviews 

Uzbekistan’s progress in each of the HDI indicators. Between 1990 and 2015, Uzbekistan’s life expectancy at birth 

increased by 2.6 years, mean years of schooling increased by 2.9 years and expected years of schooling increased 

by 0.9 years. Uzbekistan’s GNI per capita increased by about 91.5 percent between 1990 and 2015. 

 Life expectancy 
at birth 

Expected years 
of schooling 

Mean years of 
schooling 

GNI per capita 
(2011 PPP$) 

HDI value 

2010 67.9 12.0 11.0 4,309 0.664 

2011 68.5 12.0 11.3 4,586 0.673 

2012 68.8 12.0 11.5 4,838 0.681 

2013 69.1 12.1 11.8 5,213 0.690 

2014 69.2 12.1 12.0 5,511 0.697 

2015 69.4 12.2 12.0 5,748 0.701 

2016 69.6 12.3 12/0 5.981 0.702 

Table 8. Uzbekistan’s HDI Trends Based on Consistent Time Series Data. Source: 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/ 

 2  Conclusion 

On the basis of the analysis of demographic processes in Uzbekistan for 1991-2016 we can note the following: 

- approximately equal number of men and women in the country (49,87% - men and 50,13% - women), we 

consider as a positive situation in which there is no tension connected with a disproportion of floors; 

- high specific weight of the population aged up to 18 years (in 2016 the specific weight of children aged up to 

18 years was 42% of all population of the country) and also the high specific weight of youth aged up to 30 

years (in 2015 the specific weight of youth aged up to 30 years was 59,7% of all population of the country). 

This fact creates high financial load of the budget and society in general for development and maintenance of 
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the relevant branches. In addition, the high coefficient of the dependents falling on one able-bodied family 

member (0,74 – in 2016), complicates process of growth in incomes of family, including per capita; 

- at the same time the high specific weight of the persons who are annually entering working-age. It is connected 

with peak coefficients of birth rate in the 80th years and creates additional load of labor market now;  

- average, but the birth rate level in recent years decreasing, can lead to aging of the population. Karimova D.M. 

and Tskhay L.A. considered that "The problem of aging of the population in Uzbekistan isn't relevant yet" ( 

Karimova D.M. and Tskhay L.A.2014), but according to the forecast which is calculated on the basis of data 
of UN DESA, process of aging will continue also in the 21st century, and the share of generation is more 

senior than 60 years can grow from 7,06% in 2015 to 19,62% by 2050 of the total number of the population. 

These data suggest that demographic aging in Uzbekistan will happen historically short time;  

- increase in level of a divorces rate both among city and among country people. This tendency has negative 

effect on welfare development of the country. In society there are children from disabled families which in 

turn get to criminal structures more often. 

- absolute measures of negative balance of migration decrease. In recent years the smaller number of people 

leave Uzbekistan. It is connected with gradual growth in incomes of the population and rather uniform ethnic 

structure of the population. So for example in the 90th years of which the peak of migration is the share it is 

connected with resettlement on the historical Homeland of ethnic minorities (Russians, Tatars, Koreans, etc.) 

from Uzbekistan. 
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Abstract 

More than billion international and internal migrations around the world as well as the relationship between 

migrant and its family members have been one of the most discussed policy questions for several years. Main 

purpose of the paper is to examine the impact of labor migration on household, in order to address arising social 

problems due to the migration of family member. To find the impact, it was used secondary data named "Life in 

Kyrgyzstan" which is research based, open access and multi-topic longitudinal survey of households in 

Kyrgyzstan. It includes more than 3000 households which were recorded from 2010 to 2013. The result of the 

research is: there is a positive impact of remittances on child education, while negative on nonfood spending. Also 

housing condition is directly related with migration and significant impact can be seen in terms of facilities and 

type of household. Based on findings, it was provided some policy recommendations to simplicity of the social 

and other issues in the household of migrant's. One of the recommendations is: The Government of Kyrgyzstan 

should pay high attention on keeping citizens inside the country and should consider about shifting its policies 

which encourage labor migration, instead it should pay more attention on development of small and medium 
enterprise supporting method, which actually helps to create several number of job positions.  

 1  Introduction 

In 21st century more and more countries paying more attention to the level of migration. More than a billion of 

people around the world live and work outside their birth countries. Many rich societies and emerging economics 
are facing rapid population aging, while work aged people have been continuing to grow in other low income 

countries. Labor migration can be seen as economically beneficial not only for households but also to the whole 

economy of the country through remittances (Adams, R. H. 2011). On the other hand, separation of family 

members might have adverse influence on education, health and labor supply response of non-migrant members 

of the family. In fact, migration mostly stands for changing the residence of some individuals. They can move from 

one country to another country. The place of movement can be chosen voluntarily based on the purpose such as 

looking for the better opportunities in terms of life and financial condition. Second is escaping the current negative 

or dangerous situation of their own country. Nevertheless, main effect of the migration can be seen in family’s 

lifestyle. Some people leave their families while some bring them to the “new” place. The purpose of this paper is 

analyzing whether there is an effect of migration on household condition or not. If the answer is “YES” the analyses 

should reveal the advantages and disadvantages of migration. 

 2  Literature Review 

Migration is a significant and multidimensional element of population process. Newell, Colin (1988, 82p) 

considered migration as one of the important principles of change in population. The world population have been 

growing or declining with the directly connection of birth and death. Over time, movement of individuals promote 

more than just the original number of people coming to new area, because children and grandchildren which are 

born in immigrant population add majority times to the initial number of population of the country and nation. For 
instance, most Americans are people who arrived to US over the past 150 years. Only minority of population is 

related with American Indians who actually were there when the European homesteaders arrived in 1600s.  

Goldscheider, C (1971) defines migration as “any permanent change in residence”. It includes the movement of 

all activities from one place to another place. Current idea was also supported by Week, J.R(1989). Their view to 

migration are based on the mobility of individuals from origin place to place where they want to shift. These places 
have political barriers, which are crossed by individuals during their movement for an unknown period, as they 

did not mention any information about long or short time of permanent change. On the other hand, migration can 

be seen as a change of place pf living for almost a long period (Ghosh,1989). Moreover, he stated leaving one 

place due to the new area for temporary period is not considered as a migration from the demographic point of 

view. Therefore, it can be argued whether the length of time plays an important role in classification of migration.  

Migration is the “perceptible and simultaneous shifts in both spatial and social locus” (Zelinsky, 1971). He 
mostly refers to territorial movements and stated not all types of movement are classifying as a migration. He 

stated, migration means long-lasting change of residence and therefore commuters, holidaymakers and student 

moving between home and university is an exception.  

According to Shrivastava, (1983) migration implies a permanent or at least for some period of time, moving for 

a place far from their home. Also he mentioned, if an individual is staying at a place but was not born in that 
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particular place, they are considered as migrants. However, Newman and Matzke have critically argued about 

meaning and understanding of migration. They stated, most classifications of migration mostly focus on the idea 

of perpetual or semi-permanent variation of place to differentiate migration from circulation. The circulation does 

not cover the change of residence and includes daily movements such as going for work, vacation and shopping 

trips. Moreover, “there is no unanimity over the meaning of migration” though many consider it as movement 

involving a change of residence of substantial duration (Clarke, 1965). Based on this view, temporary movement 

of nomads, tourists and the international drivers, which justifies their exclusion because of the absence of 
appropriate term, which may cover the numerous spatial of movements of population. After revising these views 

there might be a question, is working or going outside of people is equal to migration or not.  

In general, in many cases there is neither a positive or negative influence of migration on several factors. 

Migration is a decision that impacts the welfare of the household, the home community, and in the end the whole 

economy in various ways (Azam and Gubert 2006). The welfare implications of migration happen frequently 

although it is not always positive. Main advantage of migration is increasing the poverty of incomes from 
remittances, which can be used to investment of starting a new business, enhance the knowledge by international 

resources and also it can be useful for improvement of health care. However, as everything has two sides, the 

migration is not an exception and not all effects of migration are positive. More and more the exploitation of 

migrant became popular due to the unconscionable recruiters. Furthermore, leaving the members of family behind 

and isolation from them can be stressful for migrants.  

Migration and remittances have both direct and indirect effects on the welfare of the population in the migrant 
sending countries. A cross-country study of 71 developing countries found that a 10 percent increase in per capita 

official international remittances will lead to 3.5 percent decline in the share of people living in poverty (Adams 

& Page 2005). Evidence from Latin America, Africa, South Asia and other regions exemplified that remittances 

increase the financial condition and has indirect effect on stimulation of economic activity (Adams 1991, Lachaud 

1999, Fajnzylber & Lopez 2007, Adams 2006b, Gupta et al. 2007, Anyanwu and Erhijakpor 2010, Ajayi et al. 

2009, Lu, Y., & Treiman, D.J. 2011). 

Based on the research of Yan Xing et al. remittances are often used to enhance the living standards of the 

individuals left behind in the homeland ( Stark,1984; Massey, 1990, 1994; Massey et al., 1993; Massey and 

Parrado, 1994; Semyonov and Gorodzeisky, 2004, 2008). Indeed, year by year the number of households in poor 

countries started to increase as migration is becoming as an economic strategy, which means more people are 

moving to better economy countries in search of higher earnings. In other words, labor migration has become as 

one of the options of living for poor households as their financial expenses became more depend on remittances 

for daily expenditures. The research of Micheal Carotta, revealed that migration of family member brings 

additional financial resources through remittances, which might improve the consumption and investment of 

households (Michael C. 2013). Remittances are found influencing an income stabilizing effect of both the 

macroeconomic level and the household level (World Bank 2006, Chami et al. 2009). From the history, remittances 

should improve the situation during the economic downturns and financial crises, due to efforts of people who 
tries to send more money to help relatives left behind (World Bank 2006b, Yang 2006, Yang and Choi 2007, 

Mohapatra et al. 2010). For example, in Ghana and Ethiopia households had survived the economic shock because 

of the cash. Spending their cash have played key moment as it let them avoidance of selling their livestock (Quartey 

2006 and Mohapatra et al. 2009). 

From the other side, Nguyen and Mont, (2010) researched that most international remittances go to non-poor 
families, so the impact of migration avoiding poorness has its frames, although a recent program contributing 

international migration in poor areas might begin turning the situation. Nowadays, remittances mainly go to people 

with middle economic wealth and living mostly in cities. Moreover, in other countries majority families getting 

financial resources are most likely to invest money to business with the purpose of generating more money than 

just spend to consumption. In addition, Nguyen and Mont stated that in “modern world” international remittances 

are not considered as effective measurement of poverty decreasing in short time. To climb remittances efficiency, 

amount of money received by poor families should be increased. Therefore, remittances help not only to poor 

families but also it makes some household’s financial condition even more stronger.  

The research of the Edward et. al (2003) found households receiving remittances spend more money on durable 

goods rather than on consumption, which means investments products are more preferable for remittance receiving 

families as there is a positive effect on capital accumulation of the household. Meanwhile, Adams (2005) revealed 

that remittance receiving families in Guatemala spend more money on human capital, education and health rather 

than consumption.  

Financial resources from outside can positively affect not only daily expenses but also it can be considered as 

investment of migrant parent into children’s education. Bryant (2005) suggested that in Philippines remittances 

were used to educate children on better private schools than usual public schools. He implied that if children left 

behind attend private schools, they have a higher probability of getting better grades than non-migrant’s children. 

Also income as a remittance may create an opportunity to children to develop their knowledge and increase their 

level of education (Hanson and Woodruff 2003). 
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Cox-Edwards and Ureta (2003) during their research on “Effect of migration on academic performance of 

children” found that additional income from remittances might decrease the need for child labor and increase 

children’s academic performance in particular - schooling of girls in developing countries. Moreover, their study 

found that left behind children fared better than children who live together with parents. The result was not only 

related with school attendance, but also in achievements and performance. These findings suggest that additional 

income through remittances somehow positively influence on better outcomes of migrant’s children. Almost the 

same findings were found by Anderson and Kroeger (2014) in their “Kyrgyzstan Integrated Household Survey”.  

On the contrary, movement of parents can significantly influence on school attendance of left children. 

According to McKenzie and Rapoport (2006) there is a negative influence of migration on children from 12 to 18 

years old (boys from 12 to 18 while girls from 16 to18 year old). He highlights that children of migrants are also 

more likely to move to another country by making themselves as a migrant because of law human capital in US 

(example of Mexican children migrating to USA). Furthermore, the absence of adults at home, more likely to 

increase the responsibility of adult children to take care of little siblings to assist in running the household, which 
makes comprehensive to remain in school or colleges (Hanson and Woodruff 2003; Acosta 2006). Therefore, 

whether the reduction in the number of parents at home is crucial in improvement of children’s education level or 

not. It is important to note that some researchers stated that academic outcome is directly related with parental 

absence (Lahaie et al., 2009; Ye and Lu, 2011) or due to the absence - left children spent more time at home by 

dealing with farm or in-home activities (Chang et al., 2011; Mckenzie and Rapoport; 2011) while others found 

there is no any relationship between migration and education of children s (Zhou et al., 2015).  

Most studies were related with the overall effect of left children on educational performance and do not take into 

account other heterogeneous influences that can account for diversity in findings. For instance, only limited 

previous studies paid attention on gender of parents who migrated to another country while analyzing the impact 

of migration on academic performance of children (Chen et al., 2009; Antman, 2013; Wang, 2014).  

Several researches on effect of migration in case of Kyrgyzstan were already done by some people previously. 
Abdykadyrova A. (20..) focused her study on finding correlation between labor migration and social problems. It 

was found that income per capita, number of old members of household and number of active men and women are 

correlated with the movement of household member. Another study from Kyrgyzstan was made by Aleksandr 

Kondratu (2013), on finding effect of migration to children and women. As a result of the study illustrated that 

majority men who left the household divorce with their wife with the purpose of finding “New life” abroad by 

putting in difficult condition as there is no source of income and even some women had to migrate to other 

countries by taking their children together. Also, he identified that migration of father, or divorce of parents might 

create inadequate condition for left behind children. The effect of migration was also studied in case of impact on 

elderly people by Mehrigul Ablezova (2008). It was found that due to the migration elderly people of the 

households are living in extreme poverty conditions in chosen two regions of Kyrgyzstan. The study was focused 

on how migration and remittances influence on informal transfers within social network. Preliminary result of the 

study revealed migrant household make more financial transfers than non-migrant households in rural area.  

The crucial factor that motivated to make the study in this particular topic was lack of findings in previous 

researches which created some gaps that can be covered by further analysis. Previous studies covered effects of 

migration on social problems, left behind women and children, life condition of elderly people and informal 

transfers. However, effect of remittances on children’s education and their further career development were not 

studied in the case of Kyrgyzstan. Another factor that effected on researcher’s decision of conducting a research 
was the fact that the lack of study in effect of remittances on improvement of household condition. 

 3  Research Question 

The effect of migration on household and left behind family members: Case of Kyrgyzstan 

 4  Objectives 

 To analyze the life condition in terms of housing, expenditure and child education of migrant’s family.  

 To identify the effect of remittances on expenditure of migrant’s household.  

 To determine the impact of migration on child education and housing condition of migrant’s family 

members. 

 5  Methodology 

In this part, there are discussions concerning strategies, approaches, validity and reliability, data types and 
analysis as well as used model of regression. 
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Research Philosophy:  

For this research it is used secondary data, which was collected by Stockholm International Peace Research 

Institute in 2012 and 2013 years. Secondary data is the use of data, which is already collected by another party and 

can be used to test new hypotheses or answer new research questions (Doolan & Froelicher, 2009). The research 

reflects the philosophy of positivism by creating a situation for researchers to work with testable and observable 

realities and generalize the outcome. Researches using positivism believe in constant reality, which can be 

observed and explained objectively (Levin, 1988). By using positivism, J. Gibson, D. McKenzie and S. Stillman 

(2009) made research to identify the impact of migration on remaining household members. Also Antje Kroeger 

(2012) addressed to positivism philosophy in his paper “Remittances and the human capital of children: New 

evidence from Kyrgyzstan during revolution and financial crisis, 2005–2009”. 

Research Type and Approach:  

The deductive approach has applied to identify the effect of migration on family lifestyle as data includes the 

study of households in Kyrgyzstan. The deductive method begins with the general principles or truth of the believe 
and implementing them to the exact experiences (Carotta, 2013). Furthermore, the deductive approach might be 

characterized as the one, where researcher is able to look through those effects objectively and the quantitative 

data helps to examine the relationship between variables (Saunders et al., 2003). The result of the research will be 

numerical that can be later analyzed statistically and identify correlation between migration and family lifestyle. 

Meanwhile, deductive approach contains of quantitative research, which allows the researcher to measure and 

analyze data (Jones, 2017). This method was also used by Emil Nasritdinov, 2012, Nate Shenkkan, Azim 

Atamanov and Marrit van den Berg, 2010) in the paper named “A Portrayal of Absence: Households of Migrants 

in Kyrgyzstan”.  

Research Purpose:  

Based on the literature review and lack of number of studies on relationship between migration and lifestyle, 

this paper is going to analyze key factors, which lead to change in life for better or worth condition due to 
movement of members to another country. To understand those factors deeper, it was decided to choose Kyrgyzstan 

because of its economic growth and level of migration after their independence. It is true that the migration became 

one of the important elements of Kyrgyzstan economy after its independence. There are many different ways to 

examine the multiple realities of migration in society, through quantitative research various effects of migration 

on family lifestyle can be explored. The quantitative research is a nature of explanatory research, which stands for 

mentioning the cause and effects between variables. The main purpose of explanatory research is to find out any 

causal links between the factors or variables influencing to the research problem (Dr. van Wyk, 2017). and Through 

this research, study can be organized properly and make the process structured. At the end, explanatory research 

allows to determine the nature of relationship between causal variables and effects. Meanwhile, current research 

method was used by A. Abdykadyrova (2016) during her research named “Household determinants of labor 

migration in Kyrgyzstan” and M. Abzelova, E. Nasritdinov, R. Rahimov (2008) on topic “The impact of migration 

on elderly people”.  

Research Hypothesis: 

• Working outside of household member improves life condition of left behind people. 

• Movement of parent’s influence on education of children and daily expenditure.  

About Secondary Data 

The “Life in Kyrgyzstan” Study is a research based, open access, multi-topic longitudinal survey of households 
in Kyrgyzstan. It includes tracking of 3000 households over time in seven oblasts and two cities Bishkek and Osh. 

1500 micro enterprises operate the surveyed households. Within those areas, the households were drawn by 

stratified two – stage random sampling. Fact finding strategies and tools such as Questionnaire and Interview were 

applied in data collection. Collected data can be represented at national and regional level such as East, West, 

North and South. The participants of the survey were adult household members who were observed on a 

demographics, assets, expenditure, migration, subjective well-being` and other topics in this kind. The survey 

firstly conducted in 2010 and has been repeated three times during the next years (2011, 2012, 2014). All members 

of the household participated in 2010 are tracked each time of the survey as well as new members were added to 

survey during next years and tracked as well. Based on this information it can be analyzed correlations between 

effects and conduct deeper study of life in Kyrgyzstan. 

Reliability and Validity  

Face Validity 

“Reliability and validity are tools of an essentially positivist epistemology.” (Watling, as cited in Golafshani 

2003, p 598). Reliability might be classified as a consistent result over time and a proper illustration of the whole 

population under the research (Joppe, 2000). If the results of the study would be the same after several repetition 

of the research based on that data, then the research instrument can be considered as a reliable. The “Life in 

Kyrgyzstan” Study was invented by Prof. Tilman Bruck as a project established by the German Volkswagen 
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Foundation during 2 years (from 2010 till 2012). The project was collaborated with such organizations as DIW 

Berlin, Humboldt-University of Berlin, the Center for Social and Economic Research (CASE-Kyrgyzstan), and 

the American University of Central Asia. Moreover, starting from 2013 till 2015 the Study was founded by other 

organizations as Department for International Development and International Zeolite Association as a part of the 

Growth and Labor Market-Low Income Country Programme by Senior Fellow in SIPRI - Prof. Tilman Bruck. 

Nowadays, The SIPRI is considered as lead institution, which works with University of Central Asia (Kyrgyzstan), 

Hannover University (Germany), Manchester University (UK), Vanderbilt University (USA), and several research 
institutions from Asia and Europe.  

Content Validity 

Validity examines to what extend the research truthfully measured, which it was planned to measure or how 

truthful is the outcome (Joppe, 2000). To make research valid, questions were formulated in English then translated 

into Kyrgyz and Russian. Moreover, they were prepared in logical manner before the survey, so the respondents 

will be able to follow starting from easy to more difficult questions. There were 120 recruited interviewers, who 

were led by 40 supervisors controlling the data quality checks and counseling. There were various types of question 

which helps to deeply analyze the lifestyle of not only individuals but also whole household. These questions were 

about children educational institutions, nearest location of medical and other types of services, expenditures on 

food and nonfood products, amount of remittances, occupation of household members and many other questions 

that related with the life of people. It is agreeably that several numbers of questions might mislead the household 

members and lead to confusions, however, having asked all these questions decrease the level of bias in the 
analyses of life condition of people. Meanwhile, During the survey, interviewers followed the similar way of asking 

questions from all respondents by ensuring the reliability of data collection 

Objective 1. To analyze the life condition in terms of housing, expenditure and child education of migrant’s 

family.  

Variable Obs Mean  Std. Dev. Min Max    
 

  

age 10949 29.26121  17.88367 0 96 

schoolfee 4865 518.9723  1468.897 0 15000 

expenseedu~s 4865 2691.591  2417.59 0 20000 

repairfee 4865 386.5344  929.6855 0 10000 

leavingmonth 10949 6.119098  3.241226 1 12    
 

  

Remittances 9509 51790.37  59597.89 100 639000 

educationa~expense 10949 1.734222  .4417666 1 2 

Medexpense 10949 1.75258 .4315325 1 2 

Wedding expense 10949 1.76628  .4232154 1 2 

Funeral expense 10949 1.879624  .3254159 1 2    
 

  

Investment 10949 1.986848  .1139302 1 2 

durablegoods 10949 1.724998  .4465358 1 2 

physiologi~s 10949 1.389077  .487563 1 2 

helpotherhh 10949 1.969952  .1707283 1 2 

saving 10949 1.600329  .4898531 1 2    
 

  

relienceon~e 10881 31.57109  44.46383 1 99 

hhcondition 10881 1.31964  .4663584 1 2 

region 10949 5.479039  3.838235 2 21    
 

  

Table 1 General Overview. Created by Researcher. 

From the table 1. it can be seen general information such as age, average of expenses, spending of remittances 

and amount of receiving money, as well as reliance of household members on remittances.  

In order to analyze the effect of migration on household condition, firstly we eliminated necessary data collected 

in 2012. In general, it was decided to focus on 6 topics covering child education, housing, food/non-food 

expenditure and migration.  

 6  Results 

Objective 2. To identify the effect of remittances on expenditure of migrant’s household.  
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Linear regression is a statistical tool which uses in predicting the value of dependent variable from explanatory 

variable when the relationship is described in linear model. The way that the data coefficients are found is by 

minimizing the errors. On the contrary, OLS coefficient of appraised model, meets issue when it is used with binary 

dependent variable. Squared R is not measured accurately to overall fit. Explanation with dependent dummy 

variable is not presented by R2 to main decision makers. Estimated equation is written as follows: Yp= mX + b, 

where Yp is the estimated value of dependent variable, m is the slope of the line and b is the intercept of the 

regression line. It was decided to use linear regression because of numerical dependent variable. It was examined 
the effect of migration on food expenditure of households.  

Food Expenditure  OLS model 

Degree of diploma -8.774711 

Age -2.138333*** 

Oblast 8.882919*** 

Housing type -58.11866** 

Remittances 0.0005144 

Period of receiving remittances 303.3593*** 

Constant -146.8663 

Observations 7703 

R2 0.0928 

  

Expenditure on nonfood products OLS model 

Degree of diploma 14.7956 

Age 54.52323** 

Oblast 237.9633** 

Housing type 751.7819 

Remittances 0.038937*** 

Period of receiving remittances -1338.82*** 

Currency 1427.906*** 

Constant 1264.756 

Observations 7703 

R2 0.0126 

Table 2 Food and Nonfood Spending 

Table Y includes effect of variables on food and non-food expenditure of households who have at least one 

member went to foreign country with earning purposes. Total number of observations is 7703 people. It is 

interestingly to notice that, remittance is not statistically significant and has minor coefficient (0.0005) to food 

expenses. Nevertheless, although it seems basic, period of receiving money has strong significant impact on food 
expenses and every increase in period of receiving money, we expect to 303.4 increase in log-odds in food 

expenses. It Is interestingly to note that, period of receiving money is statistically significant and each increase in 

frequency of receiving money might lead to increase for 303.35 expenditure on food with 95% of confidence level, 

which exemplifies that as household receiving money frequently as much their condition in food expenditure is 

better. On the other hand, every enhancing in housing type of the household for better condition, we expect 

58.11866 decrease in food expenses keeping other variables constant. The reason might be related with increase 

in amount of rent, tax or loan from financial institutions and others.  

When it comes to results of the migration on non-food expenses, it can be seen that there is relative difference 

as compared to food expenses. For instance, the coefficient of degree of diploma of left member 3 times (negative) 

less than effect on food expenses. However, it is seen that unit change in housing type, we expect 751.78 increase 

in log-odds in non-food expenses although it is not statistically significant. Nonetheless, effect of remittances is 

strongly significant and by receiving more money, 0.04 coefficient increase in non-food expenses is expected.  

Objective 3. To determine the impact of migration on child education and housing condition of migrant’s family 

members. 

Child education 

The aim of this paper is determining the effect of migration on child education and following model is used: 

L:Pr (Chit = 1) = ln  = β0 + β1Remittanceit+ β2Ageit + β3Regionit + β4Languageit + 

β6absenceofhhmemberit + β7followed additional migrant memberit + εit.  

(CHit = α + βXit + εit) ) where Ch stands for Child education of household member. X’s are explanation 

characteristics of estimated impacts. The error term captured to avoid the missing measurement errors. 
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Since the using dependent variable (education status of children) is categorical, and to regress the model it is 

required to use Logit model, because Ordered logit is not suitable due to dummy dependent variable. Meanwhile, 

As Ai and Norton (2003) suggested, the results produced by ordered probit regression is more likely challenging 

in interpretation of coefficients than commonly assumed.  

Child education Logit model 

  

Remittance 5.75e-06 *** 

Age -.0042004 (P=0.22) 

Region - 0.1101339*** 

Language 0.8466678*** 

Housing Type -0.2124902*** 

Absence of hh member 0.3827104*** 

Recipients  1.567725*** 

Constant -3.1506 

Observations 4863 

Pseudo R2 0.021 

Table 3 Child Education 

*P<0.1; **p<0.05; ***p<0.001 

Based on the results of the table, it can be said, in general there is a significant impact of being migrant on 

education of children. Analysis were done with 5494 participants and in general effects of explanatory variables 

5.1% effects on child education while other 95% effects from outside sources. Basically, every increase in amount 

of remittances lead to 5.75 increase in log odds of child education. The same analysis was done by Davide 
Mckenzie in his research “effect of migration of educational attainment” and it was identified that remittances has 

significant impact on education of left behind children. Regardless the fact that Davide Mckenzie’s research was 

done in Mexico, the discovered result is identical with results of Kyrgyzstan. Moreover, controlled variable Age 

was added to find out more effective impact of variables on child education. It is interestingly that “Age” is not 

statistically significant to child education and each increase in age, it is expected to decrease the child education 

log odds for -.004. The coefficient for the independent variable housingtype is negative (-0.2124902) and moving 

from barracks to separate parts of house, it is expected a (0.2124902) decrease in the log-odds of the dependent 

variable education status, keeping all other independent variables constant. Furthermore, the representing 

coefficient of recipients is 1.567725 and P equals to 0. It is statistically significant that for one-unit increase in 

receiving money, it is expected to increase for 1.57 increase in the education status. It is statistically significant 

that every year increase in age, lead to 0.005 increase in the log-odds of education status of children. Therefore, 
based on the analysis it can be said that the migration has significant impact on education of children.  

Housing 

 Separate apartment Separate house or part of it  Barracks 

Y=3 

 Y=1 Y=2 Base outcome 

School fee 0.0012 0.001  

Expense on education supplies  -0.00075*** -0.00095***  

Repair fee 0.0052** 0.008***  

Food expense 0.00015* 0.0015**  

Nonfood expense -2.05e-06 0.00003  

Diploma degree 1.12*** 0.9999***  

Activity sector 0.32 *** 0.3530***  

Remittances -2.0273*** -1.8934***  

Age 0.087*** 0.07597***  

Region 2.3535*** 2.3025***  

Cons -10.19342 -7.9162  

Observations 3350   

Pseudo R2 0.2021   

Table 4 Housing 

Table 3 illustrates the Multinomial regression coefficients as well as standard errors. Second and third columns 

represent the outcome of independent variables. Forth column (Barracks) type of house is taken as base outcome 

for current regression model. Looking at the table, it can be seen some surprisingly results. School and nonfood 

expenses do not have statistical significance level in housing. Furthermore, expenses on education and remittances 

have negative relation with housing type of migrant’s family. As for researcher it was surprisingly that increase in 
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amount of remittances, it is assumed 2.0273 and 1.8934 decrease in log-odds of separate apartment and separate 

part of house respectively. Another independent variables degree of diploma and activity sector of migrants has 

more likely to expect positive connection with housing type of left household members. The other variables reveal 

the expected prediction of impacts on housing of households. 

In general, the paper discovers living condition of family members experiencing migration within the 

households. To reach the goal secondary dataset was drawn, which includes information of thousands of observers. 

In finding analysis, regression estimated models was used for all dependent variables separately and conducted 

special tables for clear understanding. Family members of migrant’s is more dependent on remittances and more 

than 65% of participants stated their dependency on those money, to stabilize or enhance life condition of all 

members (starting from child to parent). When Stata software measured the impact of remittance, increasing 

amount has positive probability on child education and nonfood expenses while negative impact was seen in food 

expenses.  

 7  Conclusion  

More than billion international and internal migrations around the world as well as the relationship between 

migrant and its family members have been the most discussed policy questions for many years. From the 

beginning, labor migration is considered as economically benefiting to left household members. In particular, 

remittances might benefit to budget constraints of households and thereby expenses on education, enhancement of 

household’s welfare and other valuable things in this kind. Nonetheless, absence of household member might have 
negative impact on left behind loved ones. The purpose of the paper is to investigate potential impacts of labor 

migration in Central Asian countries and Kyrgyzstan was chosen as a base. Results of the research illustrates high 

dependency on remittances and some negative impact on child labor issues of households. Moreover, the decision 

of labor migration in Kyrgyz families is not connected with real need, but it is more related with fashionable trend 

among citizens of Kyrgyzstan. However, in reality the number of migrants regularly sending money and crucially 

improving the life of left behind people is very small, while majority migrants help loved ones just to exist by 

experiencing difficulties, damaging their health and limiting themselves of earning money within their country as 

well as experiencing isolation from family members and emotional distress. However, it was identified positive 

effects too, especially for children, and economically better life condition. As the results of manipulation with 

variables in statistical analysis revealed, the migration has positive impact on education of children. Migrant’s 

children might be provided with better economically condition which allows them to go to school, pay for 
additional tutoring or studying at private schools by getting high quality education. Otherwise, poor economic 

condition might decrease the opportunity of education of children because of working in the backyard or taking 

care of siblings while mother/left member of household is working.  

Meanwhile, according to recent economics of labor migration, decision of migrating more related with 

household decision as compared to individual one in developing countries. Hence, linear regression and 

multinomial regression models were used to see the impact of migration on household living condition and its 
consequences. As a result, it was identified that migration and remittances provide better condition for child 

education, also it has positive effect on food and nonfood expenses. About 89% of migrant’s children enrolled to 

educational institutions in particular, 97% of them study at school while 2% at universities. School aged people 

feel financial support from the outside of the country and there is no need to find job at this stage of their life. 

According to previous research effect of migration on children by McKenzie and Rapoport (2006), children of 

migrant’s is more likely to migrate to another country by leaving their homeland while they need to study at school. 

However, In Kyrgyzstan 99.7% children attending educational institutions as usual and the rest missed the school 

due to illness 62% and working to support family 20%. Moreover, Ekawati S. Wahyuni (2005) identified that 

children of migrants were sent to village to be cared with grandparents and go to school while mother is working 

in the city and support its family. His findings exemplify that not all migrants are able to support family members 

by sending remittances, instead it leads to isolation of children from parents. Also he identified that migrant’s 
family members in Bandung is more likely to share room with some people to save on living costs, while result of 

my research in case of Kyrgyzstan migrants, revealed that majority percentage of sample live either in purchased 

or build homes. Furthermore, it is seen positive effect on spending of households. Remittance receiving household 

on average spend 3600/month Som to education of children such as fee, tutoring and educational supplies. 

Additionally, 63% (6772 obs) households build their own home while 23%(2390 obs) purchase new living 

apartments. Likewise, presence of diploma or higher education level has significant positive impact on housing of 

household members. As higher the degree of diploma of migrants, as better opportunity for earning more money 

abroad and improve the living wealth of family members. The reliance of household members as compared to last 

year was same for 38% respondents and 25% felt face more reliance on remittances to cover daily and long term 

expenses. As a result of the survey, households having low income per capita are more likely to choose the 

migration to abroad by pursuing various job places. 68 % of 10881 observers believe that migration and 

remittances improve the health and/or education of household members. The result of the current research found 
identical with some paper’s result (Bennet et al., 2010, Yabiku et al,. 2012, Meng et al., 2015) who examined 
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positive effect of migration on school attendance of migrant’s children. When it comes to the personal view of 

researcher, it is believed that migration has both positive and negative impact on left behind people. From context 

of regulating such outflow of people, it is necessary to create the policy that will emphasize migration conditions. 

Indeed, there are people who are really experiencing difficulties to survive or those who are living in rural areas 

and allowing them to work and earn money will be from the side of honesty. At the same time, such policies will 

control the outflow of people, as well as engage people to work and survive in their homeland and earn those 

money staying with family members if they try to do so, before looking for migration option. Taking into account 
positive and negative factors of migration it can be offered some recommendations to further consideration: 

Firstly, the Government of Kyrgyzstan should pay high attention on keeping citizens inside the country and 

should consider about shifting its policies which encourage labor migration, instead it should pay more attention 

on development of small and medium enterprise supporting method, which actually helps to create several number 

of job positions. Such change in policy might decrease the dependency on remittances and encourage migrants to 

return back and work there. It will beneficial for both Government and citizens.  

Secondly, government agencies should take as much as possible benefits from migrants. It should pay attention 

on enriching the qualification of labor migrants working abroad, so government will be able to acquire production 

and organizational skills, leading to increased efficiency and productivity in the future. Unfortunately, the majority 

part of Kyrgyz population has low qualification level. Moving and living in country with more advanced 

technologies, higher requirements for production process, higher labor standards, increases in general educational 

and cultural level of migrants, they have good opportunity to gain valuable experience and knowledge which can 
be useful in their homeland.  

 8  Final Chapter 

Unexpected result obtained from estimated model of regression. Particular goals were not fully covered and 

explained. For instance, migration of parents might lead to moving of whole family to another country which 
changes the life condition of people dramatically. It was found that degree of diploma has negative impact to 

expenditure of household, however the adequate person more the opportunity to work for better places and earn 

more money. Remittances was seen in negative relation with housing type, while it was one of the main sources 

of improvement of condition.  

To overcome the such misunderstandings, some recommendations can be suggested: merge all necessary 

information about household and individual dataset to more accurate analysis. Also compare life condition of 
migrants and nonimmigrant’s family members so it might be created a picture with more accurate and clear 

difference between those families. Meanwhile, it can be suggested to consider about including other variables and 

ponder about issues included in limitation part to reanalyze possible effects of migration to households’ life 

condition.  

Although the aim of the paper conducted to identify the overall effect of migration on household living condition, 

there are some limitations in regression and methodology, which might impact on final result of the analysis. 
During regression analysis, independent variables were not much powerful as it wants the researcher. In fact, there 

were logical connection between variables, but according stata analysis it was given another result; therefore some 

independent variables were not added. in case of proper application of those variables or right execution of 

dependent variable, the result of the survey might differ from my findings.  

It is important to recognize that the analysis of the labor migration effects on household living condition faces 

some methodological challenges. For instance, due to the fact migrant often countries facing economic growth and 
developed labor market, both fluctuation in wage and employment can be caused by immigration which makes 

complex to establish causality. Another issue for migrants might be leaving the place of working due to 

governmental regulations or some other causes, so migrant have to leave the country or move to another region of 

the country, it will create some complexity for migrants due to lack of knowledge about new area and lack of 

money. Happening such situation, effects on labor market of not only particular area but trace can be seen across 

the country, which makes difficult to measure the labor market correctly.  

One challenge faced in methodology part due to huge data set and knowledge of no information about its 

collection. Moreover, dataset contained too many information about household and individuals, and it was difficult 

to eliminate that information which I wanted to use. There was high risk of eliminating useful information.  

Another limitation might be connected with usage of Stata software. In fact, we were thought various useful 

tests, however, due to lack of time, I was able to use only few of them. Application of more tests might create more 
interesting atmosphere for readers of the paper and give more impression about findings. Moreover, it was possible 

to merge information of households with individuals, it would be more powerful and even more interesting results 

can be reached. If there was a chance to work one more time on dissertation, I would definitely choose the same 

topic but focus on another impacts of migration. 

  



SESSION 2A: Development 53 

References 

 A Portrayal of Absence: Households of Migrants in Kyrgyzstan. (2012). Phd. SIAR research & Consulting. 

 Adams, Richard H., and Alfredo Cuecuecha. “Remittances, household expenditure and investment in 

Guatemala.” World Development 38, no. 11 (2010): 1626-1641. Available at: 

https://www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5203 [Accessed 5 Feb. 2018]. 

 Bespalov D.A (2009) “Analysis of remittances and their impact on GDP of Kyrgyz Republic”; Vestnik 

KRSU; 2009, #8, p36. Available at: http://www.os.x-pdf.ru/20raznoe/155814-3-almaty-kazakhstan-11-13-

october-2012-international-conference-e.php [Accessed 10 Feb. 2018] 

 Edwards, Alejandra Cox, and Manuelita Ureta. “International migration, remittances, and schooling: 

evidence from El Salvador. “Journal of development economics 72, no. 2 (2003): 429-461. Available at: 

http://www.nber.org/papers/w9766 [Accessed 5 Feb. 2018]. 

 Human migration: concepts and approaches. (2005). [ebook] Sinha B.R.K, pp.1-12. Available at: 

http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE2005/FE20053-4_403-414.pdf [Accessed 13 Nov. 2017]. 

 Kroeger, Antje, and Kathryn H. Anderson. “Remittances and the human capital of children: New evidence 

from Kyrgyzstan during revolution and financial crisis, 2005-2009. “Journal of Comparative Economics 42, 

no. 3(2014): 770-785. Available at: https://ideas.repec.org/a/eee/jcecon/v42y2014i3p770-785.html 

[Accessed 5 Feb. 2018]. 

 Lu, Y., & Treiman, D.J. (2011). Migration, remittances and educational stratification among blacks in 

apartheid and post-apartheid Sourth Africa. Social Forces, 89(4), 1119-1143. Available at: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3736599/ [Accessed 10 Feb. 2018] 

 Lu, Y., & Treiman, D. J (2012). Education of children left behind in rural China. Journal of Marriage and 

Family, 74(2), 328-341. Available at: 

https://reap.fsi.stanford.edu/sites/default/files/303_effect_of_parental_migration_on_the_academic_perform

ance_of_left-behind_children_in_northwestern_china.pdf [Accessed 10 Feb. 2018] 

 “Ratha, Dilip; Mohapatra, Sanket; Scheja, Elina. 2011. Impact of Migration on Economic and Social 

Development : A Review of Evidence and Emerging Issues. Policy Research working paper ; no. WPS 

5558. World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3328 License: CC 

BY 3.0 IGO.” 

 Schuler, Martin. “Migration patterns of the population in Kyrgyzstan.” Escape populations societies. Space 
populations societies 2007/1 (2001): 73-89. Available at: 

http://www.zora.uzh.ch/120901/1/2015_Hatcher_20152477.pdf [Accessed 8 Feb. 2018] 

 Team, F. (2014). 3 Types of Survey Research, When to Use Them, and How they Can Benefit Your 

Organization! - FluidSurveys. [online] FluidSurveys. Available at: http://fluidsurveys.com/university/3-

types-survey-research-use-can-benefit-organization/#comment-2012 [Accessed 13 Nov. 2017]. 

 The Definition of Migration and its Application: Making sense of recent South African Census and Survey 

Data. (1999). SA Journal of Demography, 7(1), pp.19-21. 

 Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. (2003). [ebook] Toronto: University of 

Toronto. Available at: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf [Accessed 13 Nov. 2017]. 

 Understanding Reliability and Validy in Qualitative Research. (2003). 12th ed. [ebook] Toronto: University 

of Toronto, pp.597 - 602. Available at: 

http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1870&context=tqr [Accessed 13 Nov. 2017]. 

 Web.mnstate.edu. (2005). Cite a Website - Cite This For Me. [online] Available at: 

http://web.mnstate.edu/robertsb/308/Introduction%20to%20Migration.pdf [Accessed 13 Nov. 2017]. 

 Xing, Y., Semyonov, M. and Haberfeld, Y. (2015). Chapter 21 Labor Migration, Remittances, and Economic 

Well-Being: A Study of Households in Rajasthan, India. [online] Emerald. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1108/S1574-8715(2010)0000008027 [Accessed 13 Nov. 2017]. 

 (2002),"Regulating women and managing men: Regimes of control on Languedoc family enterprises", 

Research in Economic Anthropology, Vol. 21 pp. 163-186 



54 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

Determinants of Capital Formation of Smallholder Farmers in 

Kyrgyzstan 

Dr. Dastan Aseinov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) 

Asst. Prof. Dr. Burulcha Sulaimanova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) 

Asst. Prof. Dr. Kamalbek Karymshakov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

Capital formation is crucial to increase output volume and quality in agricultural production activity of 

households. This study examines factors affecting capital formation of smallholder farmers in Kyrgyzstan ranging 

from household characteristics to location of farmers. Along with other traditional potential constraints that may 

have impact on capital formation, we examine the role of social network activities. These expenditures on customs 

and traditions may have both negative and positive effects on the capital formation in agriculture. Our empirical 

analysis is based on the cross-sectional household survey data for 2013. According to our findings, the amount of 
physical assets of households in Kyrgyzstan mainly depends on the share of expenses on customs and traditions, 

the total income, gender differences and the ethnicity of the head of household. 

 1  Introduction 

Capital formation of small land holders is crucial in addressing long-term sustainable economic development 

challenges, as it affects productivity of farmers and poverty of households (Herr, 1964). Economic literature 
defines different types of household capital: human capital, social capital, natural capital, financial capital, physical 

capital and public capital (Mwanza & Speelman, 2011). Among them accumulation of physical capital is important 

for increasing productivity of small landholders, especially in the case of less industrialized low-income transition 

economies such as Kyrgyzstan where most of income generating activities of rural households are linked to 

agricultural sector. 

Most part of the corresponding literature indicates that physical capital formation of households are affected by 

savings, income level, size of owned land, access to finance, agricultural infrastructure, age of household head, 

environmental shocks and macroeconomic indicators.  

However, along with these determinants, accumulation of physical capital is interrelated with other types of 

household capital - social and human capital. Therefore, it can be stated that physical capital should not be 

considered separately from other types of capital. Moreover, social capital considered as complementary to human 
and physical capital, and not an isolated factor in agricultural production. Thus, Grootaert (1999) examined 

relationship between social capital, household welfare and poverty in Indonesia and showed that households with 

high social capital are better able to accumulate physical assets and savings and to obtain credit. Similar findings 

obtained by Winters et al. (2009) confirm positive relationship between key assets, income the income-generating 

activities and welfare of rural households in developing countries. Another study by O'Brien et al. (2000) analysing 

social, human and physical capital of Russian peasant households revealed that some households could translate 

advantages in human and social capital into physical capital due to adaptation to market economy. Human capital 

is considered as important factor and even availability of other resources for capital accumulation may not provide 

with sustainability. In this regard, study by Walle (2003) on Vietnamese case concludes that even if access to 

finance will be provided to poor households, it should not be expected, that they escape from poverty, since the 

return on physical capital, to which borrowed funds are channelled, is strongly correlated with human capital. 
Apart from the human capital, findings by Poli (2016) on Indian case indicate that social capital positively affects 

the production performance and lower production risks of smallholders in India. 

Financial resources from banking or microfinance loans, informal financial societies play important role in 

increasing productivity of smallholder farmers too. But value of their current assets is not enough for collateral 

and restricts them to get loans from formal financial institutions (Proctor & Anand, 2017:342; Fafchamps & 

Schündeln, 2013). 

Another important factor for capital accumulation is the government policy towards supporting farmers. Atlaw 

et al. (2011) on Ethiopian case indicates that government incentives to consolidation of smallholders is needed in 

order to get scale efficiency, and access to collective use of varied and expensive agricultural machines. However, 

Hairong & Yiyuan (2015) in Chinese context argue that the capitalization of agriculture should be based on the 

capital belonging to rural households, rather than on capital owned by foreigners or urban sites that are encouraged 

by government incentives for agricultural capitalization. Because the accumulation of capital owned by outsiders 
relative to rural areas can have negative results, such as lower return on capital and the competitiveness of rural 

households in agricultural production.  

Along with the traditional factors examined as determinants of physical capital accumulation, some other types 

of household expenditures can be tested. In Kyrgyzstan rural livelihood context household expenses on customs 
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and traditions is considered as important for keeping social network ties. Participation (visiting/attendance at) and 

holding (conducting) events related to the customs and traditions, is the most important means of confirming the 

social network participation. Attendances at rituals and observances promote the expansion of social networks and 

the accumulation of social capital (Reeves, 2012). These events require both time and labour sources, which may 

decrease financial and fixed assets.  

Despite the fact that is developing country with large proportion of rural population, there is a lack of quantitative 

studies examining capital formation of smallholder farmers. Some studies analysed different aspects of rural 

households, such as migration and off-farm activities (for instance, see: Atamanov and Van den Berg, 2012). This 

paper aims to fill out this gap and attempts to study determinants of physical capital formation among smallholder 

farmers in Kyrgyzstan. To our best knowledge, this is the first study on this topic in Kyrgyzstan case.  

Our econometric analysis is based on cross-sectional household survey data for 2013. Physical capital is 

measured by non-financial (fixed) assets of households: agriculture machines, vehicles, livestock and apartment. 

The remainder of this paper is structured as following. Next section describes methodology and data. Section 3 

presents estimations results, and section 4 concludes. 

 2  Methodology and Data 

We adopt OLS regression model to analyze the impact of defined variables on physical capital stock of 

households in Kyrgyzstan. Formally, the specified regression model was defined as following: 

           (1) 

where w* is the vector of dependent variables, and z is a vector of explanatory variables. 

Our empirical analysis is based on household level cross-sectional data of “Life in Kyrgyzstan” survey for 2013. 

Data is representative at national level and includes more than 2500 households. After data formatting for our 

estimations, our final sample consists of 2586 households. 

In our models, dependent variables are measured as different groups of household assets which are assumed as 

physical capital. A total asset includes vehicles, livestock and absolute value of agricultural machine and real 

estates except dwelling (another house). In particular, vehicle and livestock denote the absolute values (in Kyrgyz 
Soms) of cars, minibuses, motorcycles for the first, and livestock for the latter. Prices of these assets determined 

subjectively by observed household. The other three dependent variables are created using their natural logarithm 

to simplify interpretation and scaling. 

Following the earlier empirical studies, we use variables that characterize household head, household and their 

location. In particular, age, gender and nationality of household head are used. Among the location indicators 
dummy variable indicating South regions of the country is used in order to refer to the Osh City, Jalal-Abad Oblast, 

Osh Oblast and Batken Oblasts. We also use household size that accounts for household member excluding 

migrating individuals. 

In order to take into account potential cultural difference, we use household head ethnicity dummy variables. In 

estimations Kyrgyz nationality of household head is used as reference dummy. We also use the log value of total 

household income, suggesting that a higher income is associated with higher stock of household physical assets. 
Our models include the distance to the next main road and to the next animal market, measured in meters.  

Based on previous studies we assume that social network is crucial factor affecting economic decisions of 

households in Kyrgyzstan. Thus, ratio of sum of household expenses on customs and traditions (celebrations, 

wedding, funerals and rituals) on household total expenditure determined as other explanatory variable in our 

models and as numeric proxy for social network.  

There are two other explanatory variables: agricultural and family shocks, each of which involves a number of 

shocks affecting not only size of physical assets but also overall agricultural activities and generated income of 

household. Family shocks capture such as death and illness of household members, accidents, theft of assets, loss 

of job. Climate, environment and weather conditions; natural disasters, disputes over land issues, defined as events 

that worsen agricultural performance of households.  

Natural logarithm of absolute value of total land owned by observed household used as other explanatory 

variable since it can help to accumulation of physical capital. Credit dummy variable indicates if households 

received credit from formal financial institutions within the last 12 months. Summary statistics of variables are 

given in the Table 1. 
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Variable N Mean SD 
Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

Dependent Variables: 

Total assets, in Kyrgyz Soms 2586 204396.6 424098.1 0 7600000 

Vehicles, in Kyrgyz Soms 2584 68606.1 135042.6 0 2205000 

Livestock, in Kyrgyz Soms 2584 76426.03 168868 0 4422750 

ln(Total assets) 2586 7.90 5.76 0 15.84 

ln(Vehicles) 2584 4.05 5.69 0 14.61 

ln(Livestock) 2584 5.70 5.71 0 15.3 

Explanatory variables: 

Gender of HH head 2584 0.72 0.45 0 1.00 

Age of HH head 2584 52.46 13.72 17 95 

Size of HH 2586 4.79 2.32 1 15 

Uzbek HH 2586 0.13 0.33 0 1 

HH of other ethnic group 2586 0.20 0.40 0 1 

ln(Total income) 2586 10.17 4.22 0 14.47 

ln(Land value) 2586 9.60 6.06 0 18.26 

Credit dummy 2586 0.10 0.30 0 1 

Agricultural shocks 2586 1.07 1.46 0 8 

Family shocks 2586 0.36 0.71 0 5 

Dummy for South regions 2586 0.49 0.50 0 1 

Share of expenses on Customs and Trad. 2583 0.07 0.16 0 0.93 

Table 1. Descriptive Statistics Source: LiK Survey 2013. 

It is worth noting that the average size of the absolute value of livestock is slightly higher than vehicles. To some 

extent, this number indicates the features of life style of households and their investment behavior. Indeed, a cattle 

breeding is an important part of the daily life of rural household in Kyrgyzstan (Leeuwen et al, 1994). This is 

expected if one takes into account that the residence of the observed households mainly is rural (%61.42). As for 

other dependent variables, vehicles can be appraised as increased due to changes in in the consumption pattern of 

the population in recent years.  

For most variables, the total number of observation is equal to 2586. The mean age of household head is 52.46 

years. In general, the gender of the household head is more like a male, and the household size is about 5 people. 

Households experienced averagely 1 agricultural and less one family shocks. According to data set about half of 

the households live and work in the southern regions. As indicated in Table 1, an average of 7% of household 

expenditures refers to events related to customs and traditions.  

 3  Estimation Results 

Above in the model specification, three types of home physical assets were determined as dependent variables 

that were measured as their absolute value. Through taking natural logarithms of these variables other three 

dependent variables have determined. Thereby, we estimated a total of 6 regression equations, one for each 

dependent variable. The estimation results for impact of defined variables in the model on stock of physical assets 

of households are given in the Table 2. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Total assets Vehicles Livestock ln(Total assets) ln(Vehicles) ln(Livestock) 

Gender of HH head 
79172.1*** 36667.1*** 27390.7*** 1.957*** 1.976*** 1.034*** 

(19391.3) (5917.1) (7301.2) (0.230) (0.257) (0.213) 

Age of HH head 
2036.8** 366.0 1024.1*** 0.0275*** 0.0146 0.0359*** 

(630.2) (192.3) (237.3) (0.00749) (0.00836) (0.00691) 

Size of HH 
15553.7*** 6685.0*** 4433.6** 0.343*** 0.405*** 0.155*** 

(4043.8) (1233.6) (1522.1) (0.0480) (0.0536) (0.0443) 

Uzbek HH 
-23130.6 -1903.2 -41157.4*** -1.343*** -0.305 -1.742*** 

(26316.6) (8026.9) (9904.5) (0.313) (0.349) (0.288) 

HH of other ethnic 

group 

-5536.2 16317.9* -36387.8*** -0.643* 1.115*** -1.006*** 

(22617.4) (6900.7) (8514.9) (0.269) (0.300) (0.248) 

Distance to next 

main road 

2.603 -1.048 6.430*** 0.0000159 -0.000115 0.000143** 

(4.701) (1.434) (1.769) (0.0000558) (0.0000623) (0.0000515) 

Distance to next 

livestock market 

2.789*** -0.570* 2.737*** 0.0000446*** -0.0000081 0.0000802*** 

(0.781) (0.238) (0.294) (0.00000927) (0.0000103) (0.00000856) 

ln(Total income) 
10705.3*** 2668.1*** 3620.0*** 0.227*** 0.155*** 0.178*** 

(2114.5) (645.0) (795.8) (0.0251) (0.0280) (0.0232) 

ln(Land value) 
4004.8** -317.5 3676.5*** 0.239*** 0.0100 0.334*** 

(1526.5) (465.6) (574.6) (0.0181) (0.0202) (0.0167) 

Credit dummy 
122247.8*** 38645.5*** 18808.3 0.799* 1.434*** 0.314 

(28366.1) (8652.4) (10676.3) (0.337) (0.376) (0.311) 

Agricultural shocks 
1704.3 -6139.5*** 10805.0*** 0.190** -0.156* 0.504*** 

(5987.3) (1826.2) (2253.4) (0.0711) (0.0794) (0.0656) 

Family shocks 
10545.9 -8217.6* 5510.5 0.204 -0.304* 0.421*** 

(11633.8) (3548.4) (4378.5) (0.138) (0.154) (0.128) 

Dummy for South 

regions 

5009.6 5059.6 -26965.2*** 0.685** 0.341 0.686** 

(19282.2) (5881.5) (7257.3) (0.229) (0.256) (0.211) 

Share of expenses on 

Customs and Trad. 

161484.6** 50114.1** 91278.7*** 1.939** 2.351*** 1.490** 

(51185.7) (15612.2) (19264.1) (0.608) (0.678) (0.561) 

Constant 
-229367*** -32693* -109487*** -2.014*** -1.999** -4.062*** 

(46693.1) (14256.6) (17591.5) (0.555) (0.619) (0.512) 

No of Obs. 2563 2562 2562 2563 2562 2562 

R squared 0.0791 0.0712 0.184 0.294 0.105 0.390 

Adj. R squared 0.0740 0.0661 0.180 0.290 0.0999 0.387 

F value 15.63 13.94 41.05 75.74 21.30 116.4 

AIC 73509.2 67396.2 68473.3 15375.7 15931.5 14959.0 

BIC 73597.0 67484.0 68561.0 15463.4 16019.2 15046.8 

Table 2. OLS Regression Model Estimation Results Source: Authors’ Estimation. 

Most of estimated parameters are statistically significant. Coefficients predicted for gender of household head 

and household size, natural logarithm of total income and share of expenses on customs and traditions in all 

regression equations are statistically significant. 

Regression model results reveal the statistical significance of the influence of the sex of the head of household 

and the number of household members on the volume of assets that they conducted. According to these outcomes, 

male-headed households have more assets than households headed by women. The household size also has a 

positive but lower effect than that of the household gender.  

In line with our expectation sign of household total income are positive in all columns. In particular, it can be 

noted that its impact on the value of livestock is stronger than on vehicles. These results are realistic, as larger 

households have more consumption and income, and male heads are more advantageous and capable in rural areas, 

where households are mainly engaged in agricultural activities requiring manual labor.  

Ratio for expenses on customs and traditions have positive signed coefficient and significant in all estimated 

equations. It should be mentioned that our assets index also reflects poverty status of household, since family with 

higher income have higher probability to own such assets as vehicles, apartment and livestock. On the other hand, 

involvement in social network activities can be larger for households with higher income. Moreover, under the 

conditions of scarcity of assets necessary for agricultural production social network itself may serve as an 

instrument to provide with necessary production inputs. This can explain positive relationship between social 

network involvement and physical capital accumulation. 

Statistically significant coefficients of ethnicity dummies show that non-Kyrgyz households tend to own less 

livestock and overall assets than Kyrgyz households. The slope parameters predicted for the credit dummy indicate 

that households that have received loans from formal financial institutions are inclined to use borrowed funds to 

purchase vehicles rather than for livestock.  
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Because of the simplicity of the interpretation and goodness of estimation results, we can shift our focus to the 

columns from 4 to 6. The last column deserves attention, since all estimated coefficients except for the credit 

dummy, are statistically significant. 

The results for the regional dummy variable suggest to that households that live and work in the southern Oblasts 

have more livestock than in other Oblasts. We assumed that experience is essential getting efficiency in agricultural 

activities. In compliance with our assumptions, the age of the household head has a positive effect on the aggregate 

of physical assets, and livestock in particular.  

As for distances, the value of the estimated coefficients is small. Moreover, despite our expectations sign of 

coefficients are positive and significant except for columns of (2) and (5). These results can be interpreted by the 

fact that cattle breeding is commonly carried out in deep rural areas. These areas are far from the main roads and 

livestock markets that are normally organized near district or regional centers.  

The value of land reflects both the quality and size of land held by households. As stated in the reported results 

coefficients predicted for the land value mostly have positive sign. This denotes that households with valuable land 
have a greater capacity for agricultural activities and more able to carry out livestock production. As this requires 

more feeds, pastures, buildings that in turn require more valuable land. 

 4  Conclusion 

Income generated by rural households is important in position of poverty alleviation policy makers. Capital is 

used as main production factor in income generating activities of households. From another standpoint, the level 
of accumulated capital can be appraised as an outcome of economic activity of households of previous periods. At 

the macro level, it is also crucial to solving long-term sustainable economic development, as it can help in 

increasing productivity and reducing poverty. Most part of the population in Kyrgyzstan lives in rural area and 

involved agricultural sector. Therefore, accumulation of physical capital is important for increase income of small 

landholders, especially in the case of less industrialized low-income transition economies such as Kyrgyzstan. 

In this paper we examined determinants of physical capital accumulation of smallholder farmers in Kyrgyzstan. 

Given the geographical and cultural characteristics, we analyze the livestock as one of the types of physical assets 

owned by households in Kyrgyzstan. In the view of the tendency towards mechanization of agricultural production 

and changes in the structure of consumption of the population in recent years, this study also evaluates impact of 

determined factors on vehicles. We used cross-sectional household survey data for 2013. Estimation results point 

out that size of physical assets mostly affected by the share of expenses on customs and traditions, differences in 

gender and ethnicity of household head. According to these findings, household management by male and/or 

Kyrgyz heads, wider participation in social events and activities is associated with a higher level of physical assets. 

Other factors that have slightly less influenced value of physical assets are access to credit, regional disparities 

among households, household size, value of land and total income. 

However, our analysis has several limitations. First, there might be selection bias and endogeneity issue in 

regression modeling physical asset accumulation. Households with physical assets can have both observed and 

unobserved characteristics that make them distinct from others. This may result in biased estimation results. Our 

methodology in this study does not address this issue. One of the approaches to further modification of our 

methodology is to use instrumental variables approach. Second, our study considers only physical capital, while 

future studies can examine impact of determinants included in our models on human capital, social capital. Third, 

estimated effects can be conditional on potential factors such as education and health. These factors are not 

considered in our analysis too. Therefore, taking into account these limitations may provide with more insights 
into determinants of capital formation. 
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Abstract 

Fruit and vegetables are an important sector of agricultural production in Uzbekistan, because they provide the 

population with sufficient food, as well as income for rural households. Despite this, there are a number of 

problems in terms of storage, harvesting, processing, and transportation dealing with supply chain management of 

fruits and vegetables. This article examines the existing mechanism of fruit and vegetables supply chain, as well 

as offers optimal solutions concerning these issues. In this research there were used secondary data collected from 

official statistics and professional literatures. As methods of research were used analysis and synthesis, 
comparison. By practicing improved supply chain management mechanism, there will be significant reduction in 

the wastages of fruits and vegetables which in turn will benefit both the farmers also the consumers by means of 

increased returns and decrease in prices respectively. 

 1  Introduction 

Agriculture is the leading and priority sector of the economy of Uzbekistan and plays an important role in 
ensuring social, economic stability and food security of the country. Agriculture is the leading and priority sector 

of the economy of Uzbekistan and plays an important role in ensuring social, economic stability and food security 

of the country. In Uzbekistan, there is a significant potential for export of fresh and processed fruit and vegetable 

products to foreign markets. Our country is famous for its vegetables, fruits, grapes, melons, many kinds and 

varieties of which are unique in their exquisite taste. It is the unique taste qualities of Uzbek fruit and vegetable 

products, conditioned by good climatic conditions, and determine its high competitiveness in the world markets 

of agricultural food products. To date, domestic fruit and vegetables in fresh and processed form are supplied to 

more than 50 countries around the world. In 2017, the volume of exports of fruit and vegetable products amounted 

to 918.08 thousand tons worth $ 665.9 million, and this figure is planned to be increased by 30% in this year (SSC 

of the Republic of Uzbekistan, 2018) 

 2   Descriptive Statistics 

According to preliminary data, the total agricultural production in January-December of 2017 increased by 

101.9% compared with the corresponding period in 2016, including dehkan farms accounted for 100.7%. Also, in 

all types of farms it is harvested 3 014.6 thousand tons of potatoes (101.9% against January-December 2016), 11 

433.6 thousand tons (101.4% ) - vegetables, 3 076 - 3 thousand tons (101.1%) - fruits and berries and 1 748.9 

thousand tons (100.8%) of grapes.  

 

Figure 1. Production of Main Types of Agricultural Products by Categories of Farms in January-December of 

2017( in billion.soums) 
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It can be seen from the figure, dekhkans (private subsidiaries) remain the main producers of many types of 

agricultural products, during the reporting period they produced 77.9% of potatoes, 66.2% of vegetables and 53.5% 

of fruits and berries.  

 

Figure 2. Share of Households in the Production of Basic Agricultural Products (in %) 

Compared to the end of 2017, the reason for fluctuations in the prices of fruits and vegetables is that they are 

mainly related to seasonal factors. Prices for grain increased by 31.4% to 57.7%, apples - by 42.1%, dried fruits - 

by 11.5% and bananas by 9.6%. During the quarters, prices for vegetables increased by an average of 11.5%, and 

cucumbers and tomatoes in a significant ratio (25.3% and 19.5%). Prices for some vegetable products decreased. 

In this case, onion fell by 7.2%, carrots - by 2.3% and prices for cabbage - by 1.0%. The price of potatoes decreased 

on average by 0.8% on average over three months. Attraction of investments in the storage and transportation of 

fruits and vegetables plays an important role in the formation of a modern logistics system through the creation of 

multimodal trade and logistics centers that are geographically close to the main centers for fruit and vegetable 

production. In the structure of investments to fixed assets by types of economic activity, investments in the storage 

and transportation system amounted to 10.5% in 2016 and 8.7% in 2017.  

 3   Main Challenges of Fruit and Vegetable Sector  

Currently more than 51% of populations of Uzbekistan live in rural areas. However, the share of agricultural 

products in the country's GDP does not exceed 17 percent. The volume of processing of agricultural products does 

not exceed 10%. The export of fruits and vegetables, which make up the bulk of agriculture, is currently $ 1.5-2 

billion. But in this area, there is an opportunity to export 10-15 billion dollars a year. As noted above, 4.1% decrease 

compared to 2016 was observed during transportation and storage of fruit and vegetable products. Most of the 

export of fruit and vegetable products is accounted for by road transport. The volumes, timing and cost of supply 
of Uzbek fruit and vegetable products largely depend on the availability of transportation of other countries. 

However, the existing fleet of refrigerated trucks does not cover the need for export. Transportation costs vary 

greatly depending on the season and availability of transport, which does not allow ensuring stability in the supply 

of export products. Due to the imperfection of the procurement system, grading, storage and transportation, in a 

short, lack of management of supply chain significant volumes of fruit and vegetable produce do not reach the 

consumer every year. The fruit and vegetable supply chain is characteristically complex and complicated. More 

than the transportation and logistics, there are other factors which impact the supply chain. Most of these products 

are highly perishable, strongly price volatile and uncertain on demand. Supply side is marred by seasonality, 

cyclicality and climatic conditions of different geographies.  

 3.1  Supply Chain Management 

Supply chain management is logistics aspect of a value delivery chain. It comprises all of the parties that 

participate in logistics process Manufacturers, Wholesalers, Third Party Specialists like Shippers and Retailers etc. 

The logistics is the total process of planning, implementing and coordinating the physical movement of 

merchandise from manufacturer to retailer to customer in the timeliest effective and cost efficient manner possible. 

Logistics regards order processing and fulfillment, transportation, warehousing, customer service and inventory 

management as interdependent functions in the value delivery chain.  

 3.2  Possible Solution 

The research conducted on the Supply chain of Fruits and Vegetables in Uzbekistan suggest that there is a 

shortage in supply chain management, lack of storage infrastructure which are leading to maximum inefficiencies 
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and resulting to losses and wastage of fruit and vegetable products. It is planned to create "National Logistics 

Portal" in order to prevent product losses in the process of storage and transportation. 

 4  Methodology and Results 

Considering the management of supply chains, it is necessary to distinguish the idea proposed by J. Shapiro 

about the division of all models of the SCM class into several groups: 

 transactional, which are associated with the accumulation, processing and consistency of the initial 
information about the company's supply chain with the formation and dissemination of reports that would 

summarize such data; 

 analytical, which assess the problems of supply chain planning, resorting to the possibilities of descriptive 

and normative (optimization) models (J. Shapiro, 2006). 

A. Bochkarev was proposed a hierarchical classification of supply chain management models. Due to the 

classification of the supply chain management model developed by him, it becomes possible to more deeply 

understand the scope of application and use of various models (A. Bochkarev, 2008). Models of the top level of 

the hierarchy were proposed to be distributed "according to business functions" into the following types: 

 cost accounting models (transactional); 

 models of operations (analytical). 

The subsequent classification was created only for those models of operations, which at the next level of the 

hierarchy must be divided "by degree of certainty" into the following classes: 

 deterministic (optimization); 

 probabilistic (stochastic). 

Models at the third level of the hierarchy, A. Bochkarev was suggested to divide into groups "according to 

mathematical properties". At the same time, deterministic or optimization models are subdivided into linear, 

nonlinear and multi-purpose models. In turn, probabilistic or stochastic models are divided into: 

 decision-making models; 

 simulation models; 

 prediction models; 

 queuing model.  

Linear optimization models at the next fourth level were proposed to be divided according to the "covered time 

interval": 

 static (models that cover a single time period); 

 dynamic (models that cover several time periods). 

Linear optimization models at the fifth level are proposed to be divided into subgroups, depending on the type 

of objective function and constraint. 

V. Lukinsky was suggested to divide methods and models into several classes in order to find a simpler 
connection between methods and models with the solution of a particular problem. The first class covers models 

and methods that are designed to solve problems under conditions of certainty, without constraints from the 

external environment (V. Lukinsky, 2008). The second class is represented by models of supply chain management, 

i.e. Models in terms of risk and uncertainty, but without competition. The third class is represented by models and 

methods of solving logistics tasks in a competitive environment. The subsequent classification is described below, 

it involves the introduction of the following types of methods and models.  

 methods and models of the first kind extend to some logistical operations and functions. 

 methods and models of the second kind extend to two or more operations and functions. 

The purpose of methods and models of the third type is to cover the entire logistics system.  

In this article it is used ordinary last squares regression model in StataSe 12 program. 

 4.1  Data 

In this research there were used secondary data from Management, Organization and Innovation Survey (MOI). 

Survey was implemented in partnership with the World Bank and assesses management practices in 1,800 

manufacturing establishments with between 50 and 5000 employees in 10 transition countries (Belarus, Bulgaria, 

Kazakhstan, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Serbia, Ukraine and Uzbekistan) as well as Germany and India 

(World Bank, 2010). 
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 4.2  Data Management 

There are various ways to get descriptive statistics about variable. Sum command is most used to know basic 

information about variables. 

 

  

Table 1. Sum of the Variable ecao2 in StataSE12 Source: MOI survey. 

From the set of enumerated data, the dependent factor is chosen, and it is the percentage of annual sales 

accounted for by new product and service introduced in last 3 years (symbolic ecao2). In "Table 1." from the 

program StataSE 12, it can be seen that the question whether the implementation of “National Logistic Portal” 

service can improve the Supply Chain system of fruit and vegetable sector. Sum can show the number of 

respondents, average statistics, standard deviation, minimum and maximum indicators by factor. 

 

Table 2. Sum of the Variables ecao4, ecao6 in StataSE12 Source: MOI survey. 

 

Table 3. Sum of the Variables 13a, 13b, mois9 in StataSE12 Source: MOI survey. 

 

Table 4. Sum of the Variables moio10b, moio11b,c23 in StataSE12 Source: MOI survey. 

In the same way, other indicators that were selected as factors affecting to the percentage of annual sales 

accounted for by new product and service introduced in last 3 years had analyzed. In particular, they are, does 

management ask workers for their opinion on making investment (mois9d), in last fiscal year how much did 
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organization invest on research and development activity (ecao4), what percentage of production is produced for 

this establishment by other companies (moi10b), number of production employees (13a), number of nonproduction 

employees (13b), what percentage of employees regularly use computers (ecao6), does this establishment has high-

speed internet connection (c23). 

 

Table 5. Testing for Correlation of Variables in StataSE 12 Source: MOI survey. 

The next stage is testing for correlation these factors with the main dependent variable which is carried out with 

corr command by using correlation, several factors can be excluded that show low influence. In our case, they are 

13a, 13b, mois9d, c23. 

 

Table 6. Regression of the Factors in StataSE 12 Source: MOI survey. 

From this table, it is statistically significant to say that, there is impact of chosen factors to dependent variable. 

In other words, probability estimated to 0.0010, which is less than 0.05, consequently we can accept testing 

hypothesis (Hypothesis-implementation of “National Logistic Portal” service can improve Supply Chain 

Management system of fruit and vegetable products)/ 

There are several models explaining Supply Chain Management performance of fruit and vegetable products. In 

this paper we present ordinary least squares model using data from Management, Organization and Innovation 

(MOI) Survey. The following model is found appropriate to estimate, whether implementation of “National 

Logistic Portal” project will give expected results. 

Y=13.64+7.49I+0.16C+0.17P+0.01OP +E  

Where, 

Y - Percentage of annual sales accounted for by new product and service introduced in last 3 years 

I – In last fiscal year how much did organization invest on research and development activity 

C – What percentage of employees regularly use computers 

P – What percentage of production is produced for this establishment by other companies 

OP-What percentage of outsourced production is conducted in another country 

E - Error term 

This OLS model can be described as, to the independent variable Y which is percentage of annual sales accounted 

for by new product and service influence several factors. The investment on research and development factor (I) 
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is highlights the highest impact on dependent variable (Y). It is obvious that, the research and development refers 

to the work a business conducts toward the innovation, introduction its products and services. Thus, 

implementation of new service as “National Logistic Portal” can give significant results in improving current 

issues of Supply Chain Management of fruits and vegetables. 

 5  Conclusion 

The research conducted on the Supply chain of Fruits and Vegetables in Uzbekistan suggest that there is a 

shortage in supply chain management, lack of storage infrastructure which are leading to maximum inefficiencies 

and resulting to losses and wastage of fruit and vegetable products. Uzbekistan’s fruits and vegetables sector is a 

very growing and presents a huge opportunity for the agribusiness and the development of the rural areas through 

a well-established supply chain. However, there are various factors affecting to the supply chain as discussed above 

which constitutes challenges for this sector and are affecting the growth of the development of Uzbekistan. As a 

solution it is given to implement a new service (product) “National Logistic Portal” 
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Promotion of Agri-Food Products in Foreign Markets (Empirical 

and Econometrical Analysis in Case of Uzbekistan) 

Ph.D. Candidate Khulkar Karimova (University of World Economy and Diplomacy, 

Uzbekistan) 

Abstract 

This study aims to explain the factors influencing agri-food industry production. The paper examines driving 

factors, current status of the whole industry, analyzing problems and potential opportunities. In the study, 

econometric analysis is used in order to derive sensitivity estimators. Relying on the estimators, further conclusions 

and recommendations are made to improve the production and export of agri-food industry in Uzbekistan. 

 1  Introduction 

Today “industry” is the backbone of the country's economic potential. Only competitive industry is able to 

provide economic value to the economy as a whole. To create competitive industry, it is not essential just to 

renovate production and management, but also to know exactly what it is, what objective should be achieved. In 

this regard, the analysis becomes particularly relevant issue associated with the development of competitiveness 

of the national industry. Therefore, to establish and improve the mechanism of the competitiveness of the industry, 

in case of agri-food industry is a prerequisite ensure and / or strengthen the competitive advantages of the industry 

and the national economy as a whole. 

The agri-food industry occupies a special place in the economy. “Increase in agricultural production and the rise 

in the per-capita income of the rural community, together with the industrialization and urbanization, lead to an 

increased demand in industrial production” Dr. Bright Singh. Hence, the problem of effective development of agri-

food industry has become one of the major debated issues of the economy. 

Development of the theory and practice of improving the competitiveness of agri-food industries has theoretical 

and practical importance in the present conditions. Implementation of effective activity in the conditions of market 

competition focuses on the activities of food producing enterprises, demand for their products, expanding 

reproduction, investment, technology. The problem of industrial competitiveness is very important, because the 

further economic development of the country directly relates to the formation of an effective mechanism for 

enhancing the competitiveness of food producing enterprises and so further expands its targeted markets, and this 

determines the relevance of the topic dissertation research. 

Uzbekistan is one of the Central Asian countries having the most rapidly emerging economy. Every year, large-

scale investment projects aimed at further development of economic, social, infrastructure, transport and 

communication networks are implemented in Uzbekistan, thereby creating new jobs and generating incomes. 

Implementation of the longsighted development strategy has allowed our country, among one of the few countries 

in the world, to ensure high GDP growth and industrial production rates. The annual growth rate of food production 

in Uzbekistan is 10-15%. To increase the competitiveness of the industry and its significance in the economy, a 

number of reform and policies have been introduced. The program of measures to ensure structural reforms, 
modernization and diversification of the production for the period of 2015-2019 has been adopted and envisaged 

main areas. The program will ensure more than 2.7 times export growth of fresh and processed fruit and vegetable 

products, including canned food, concentrates and juices - 2.5 times. Further establishment of 15 trade and logistic 

centers with the total capacity of 60 thousand tons have been considered. Financial support of the programs also 

aimed at 180 investment projects on construction of new, reconstruction and modernization of the existing facilities 

for processing agricultural raw materials and producing semi-finished and finished products, as well as containers 

and packaging materials totally worth USD 595.9 million. Development of packaging sector in order to develop 

food product packaging services at the level of modern requirements, the program will be implemented in 

cooperation with the leading foreign companies and provide Production of new modern types of food packaging, 

such as vacuum packaging, neutral gas environment packaging, glass containers of international standards, "twist-

off" caps, multi-layer films and other food packaging will be implemented. 

Despite the fact that Uzbekistan has a great potential for the development of this sector, still there are several 

challenges which should be addressed and take certain remedies to control them in order to achieve highly 

competitive industry and promote Uzbek made agri-food products in foreign markets. The most challenging barrier 

in the process of production and export of agri-food industry are mainly the followings: limited access to financial 

resources for exporters, disadvantages in the export insurance system, licensing of procurement organizations, 

packaging of fruits and vegetables, insufficient volumes for storage of products and etc. 

Currently, Uzbekistan has designed the goals of the strategy for 2017-2021 which addressed the issues of the 

increase in the effectiveness of the reforms being implemented, creating conditions for ensuring comprehensive 
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and accelerated development of the state and society, implementing priority directions for the country's 

modernization and liberalizing all spheres of life. In the strategy, the following main points in terms of agri-food 

industry are taken into consideration: 

Development and economic liberalization aimed at increasing competitiveness and openness, freedom of 

economic activity, strengthening of macroeconomic stability and the preservation of economic growth, 

modernization and active diversification of the leading sectors of the economy; 

Deepening of structural reforms and the development of agricultural production, strengthen the country's food 
security; increase the production of environmentally friendly products and to significantly increase the export 

potential of the agricultural sector etc. 

Despite the fact that it has rich mineral resources, Uzbekistan is a highly agrarian country, with rural population 

of more than 60% and accounting agriculture for around 30% of both employment and GDP. Being dependent on 

agriculture, Uzbekistan has low income per capita: $2.250 compared with nearly $12,000 for Russia (PPP 

equivalents, 2006 data from World Development Indicators). The low income and the high agrarian profile justify 
clause and drive the efforts for the agricultural reform in the hope of improving the population's well-being. 

 2  Theoretical and Econometrical Analysis 

Methodical positions developed by the author of the study, provide an opportunity based on key factors and 

mechanisms to improve the competitiveness strategy to develop the competitiveness of a specific industry. The 

proposed approach to the evaluation of the competitiveness of the industry tends to determine competitive sectors 
of agri-business and formulate the strategies to expand the economic borders of markets. At the end of the thesis, 

the study will provide possible policy recommendation to develop agri-food industry and its competitiveness. 

To reach the sensitivity of food industry competitiveness to other economic indicators, conditions and policies, 

the econometric model has been run using Change in agricultural production which represents to condition of 

analysis in accordance with its sensitivity to different economic indicators. Analysis and sensitivity determining 
factors captures the last 23 years from 1992 year. Econometric analysis is based on time-series data, the model 

(OLS) is formed with regression analysis by adding controlling determinants. The initial econometric equation as 

follows:  

 

Where, 

 represents Change in Agricultural Production; 

 represents the slope of the equation; 

 represent b-sensitivity indicator, elasticity of the first independent factor and - the factor; 

 represents the error term of the equation; 

Throughout the analysis, further controlling determinants are being added to identify which factor affects more 

and by how much.  

As the most effecting economic indicator GDP growth boosts any kind of industry through supplying greater 

purchasing power parity, increased savings, higher employment, thus increase in GDP growth leads to expand the 

scope and capacity of the industry. Consequently, controlling the change in agricultural production also closely 

correlated with change in GDP growth. Looking at the first regression estimators, one percentage change in GDP 

results to 0.0235 percentage increases in change in agricultural production, with one percent confidence level. This 

is both economically and statistically reasonable.  

Further, we added another controlling determinant - Change in FDI and government expenditure and Trade, in 

this case, the effect of FDI and government expenditure became statistically unbiased, while change in Trade is 

biased, with one percent change in FDI growth and government expenditure lead to 0.0202 increase and 0.469 

percent decrease in change agricultural production respectively holding other variables constant (Table-2.3.1). 

Running the regression with controlling variables: change in unemployment rate, GDP growth and FDI has 

revealed statistically insignificant, whereas they are all economically significant. Economically increase in 
unemployment, especially in labor employed in the agriculture sector leads to decrease in production volume, 

whereas lessens direct production variable costs. On the other hand, the effect of this change is examined with the 

percentage of this multiple side effect.  

According to many scholars’ works, agriculture production is mainly used for food and non-food production, as 

row materials and processing ingredients. Thus, controlling for the degree of elasticity of food and food production 
reveals significant correlations. While considering change in food and non-food production results in 0.744 and 

0.268 percent increase in the production of agricultural products. 

According to regression analysis, while considering change in trade, in trade freedom, economic freedom, 

business freedom, fiscal freedom, financial freedom, they have highly correlated with production volume, yet these 
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all indicators are high economically significant. Examining the economic condition and economic indicators 

influencing the development of agro-food industry, with respect of economic indicators, regulatory policies and 

available conditions for doing business are considered as very essential aspects which stimulates the whole 

industry and its competitiveness.  

Consequently, achieving the competitive industry results in expansion its trade in foreign markets, decrease in 

trade deficit and leading to obtain further sustainable development of the country. 

All estimators are quite fit the model, with high R squares and significance level highly p values. 

  -1 -2 -3 -4 -5 

VARIABLES Change in 

agricultural 
production 

Change in 

agricultural 
production 

Change in 

agricultural 
production 

Change in 

agricultural 
production 

Change in 

agricultural 
production 

GDP growth 0.0235*** 0,0104 0.0203** 0,0013 
 

 
(0.00734) (0.00824) (0.00853) (0.00174) 

 

Change in FDI 
 

0.0202* 0,0192 
  

  
(0.0125) (0.0138) 

  

Change in government expenditure 
 

-0.469** 
   

  
(0.205) 

   

Change in trade 
 

-0,0636 
   

  
(0.134) 

   

Change in unemployment 
  

0,00641 
  

   
(0.00920) 

  

Change in food production 
   

0.744*** 
 

    
(0.0219) 

 

Change in non-food production 
   

0.268*** 
 

    
(0.0461) 

 

Change in trade freedom 
    

0,0718      
(0.0588) 

Change in economic freedom 
    

-0.252**      
(0.114) 

Change in business freedom 
    

0.299*      
(0.144) 

Change in fiscal freedom 
    

0.566***      
(0.183) 

Change in financial freedom 
    

-0.131**      
(0.0609) 

Constant 4.494*** 6.478*** 4.444*** -0,0609 1.988***  
(0.0470) (1.028) (0.107) (0.234) (0.313)       

Observations 24 24 24 24 24 

R-squared 0,319 0,521 0,403 0,989 0,905 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Table 1. Regression Analysis Source: Constructed by the Author 

As there is no single, generally recognized description of competitiveness and relying on the former works of 

scholars, competitiveness of the industry can be defined as a firm's success in comparison with other firms in the 

industry, national and international scene, having more competent commodity in terms of quality, safety, price and 

availability. Furthermore, world experience regarding trade facilitation mechanisms manly considers the areas of 

monetary and fiscal policies, development of infrastructure and improved interaction between the agencies of trade 

procedures. In accordance with the experiences of different developed and developing countries, lessening trade 

barriers as tariffs, import and export taxes, getting loans, transparency of accounts as well as improved logistics 

have great effect on the enhancement and support of trade facilitation processes.  

 3  Conclusion 

The overriding purpose of this study was to determine the factors leading to improving the competitiveness of 

agri-food industry and promotion of agri-food products in foreign markets (empirical and econometrical analysis 

in case of Uzbekistan). The production of agri- food products in Uzbekistan has a long tradition and good prospects 

for development. Nature and climate conditions of the country are very beneficial for growing different varieties 

of agricultural products with an exceptional taste. A considerable portion of the agricultural land in almost all 
regions of the republic is suitable for growing agricultural products. To accomplish that goal it became necessary 
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to reach some prerequisite goals. Determining what economic, fiscal, monetary factors lead to the sensitivity of 

competitiveness of the industry and to what extend they respond to the change in these determinants. Additionally, 

it is necessary to determine the barriers in the industry through examining and analyzing the current condition of 

development and export potential so as the export indicators are main determinants of assessing the present state 

of the industry. In accordance with analysis and study, we could manage to reach several conclusions and made 

some recommendations to increase the competitiveness of the industry and its export potential. However, economic 

theory does not develop a common approach to defining the essence of competitiveness of agri-food producing 
enterprise and assessing the level of competitiveness of the enterprise, enhance process the competitiveness of 

food producing enterprises. Thus, the need for agri-food producing enterprises in the implementation of theoretical 

developments on competitiveness is an important step toward improving the competitiveness of agri-food industry. 

Related to that effort, it became necessary to reach an understanding about the nature of the industry comparing to 

the foreign experience and previous studies. To provide for the possibility that assess the competitiveness and 

export prospects, it was important to develop a model with the potential for encompassing the totality of 

determinant factors and the industry interaction. Once these fundamental steps were achieved, this research was 

able to go forward. Further reports the conclusions and recommendations that resulted from this study.  

As there is no single, generally recognized description of competitiveness and relying on the former works of 

scholars, competitiveness of the industry can be defined as a firm's success in comparison with other firms in the 

industry, national and international scene, having more competent commodity in terms of quality, safety, price and 

availability. Furthermore, world experience regarding trade facilitation mechanisms manly considers the areas of 

monetary and fiscal policies, development of infrastructure and improved interaction between the agencies of trade 

procedures. In accordance with the experiences of different developed and developing countries, lessening trade 

barriers as tariffs, import and export taxes, getting loans, transparency of accounts as well as improved logistics 

have great effect on the enhancement and support of trade facilitation processes.  

The assessment of the legal aspects and current condition of agri-food industry, the structure and potential of 

examined sector is increasing significantly leading to further enhancement the food industry and implement more 

modernized techniques which in deed will lead to increase the competitiveness of the whole industry and economy. 

Thus, all these factors, reforms, laws will contribute to achieve an irreplaceable place in the world market, gaining 

a significant market share and ensuring the high level of living standard of the people of the country.  

In accordance with econometric analysis and model, overall, the whole economic condition, business 

environment and limitation associated with agricultural issues influence on the degree of elasticity of determinants. 

Based on the results, the most influencing factors are available opportunities in the sphere of doing business, 

financial, trade, and economic freedom. Although, the impact of factors like GDP growth, unemployment rate, 

FDI and other two supplementary industries (food and non-food production volume) have impacted significantly, 

financial, fiscal, trade environment have noticeably effect determining competitiveness. Taking the whole industry, 

the improvement the structure of rural development policies should be implemented. 

Consequently, after examining the industry condition and identifying affecting factors and their sensitivity, a 

number of recommendations have been formulated. Mainly, the recommendations have focused on the spheres of 

creating favorable economic and business climate to make business and increase the importance of the industry. 

In addition, a number of recommendations have been directed to the industry itself as improving the packaging, 

processing and storage system of agricultural products as well as improving the licensing, crediting and easing of 

rules of operating.  

In particular the following remedies have been formulated for the current barriers in the industry development: 

 To cancel the requirement for a license or to reduce the requirements for obtaining it. 

 Facilitate the creation of associations, which creates an opportunity to syndicate agricultural production, 

processing and possibly trading activities of a sector’s value chain. 

 The creation of refrigerated warehouses in the immediate vicinity of the place of production, and not only 

in the regional centers. 

 To create and develop already established national transport companies with their own large transport fleet 

and the possibility of back loading from the markets of Uzbek agricultural products, as well as the 

organization of multimodal transport services. 

 To improve the business climate within the sector require: the strengthening of confidence in contractual 

arrangements between enterprises all along the value chain – agricultural producers and processors, trading 
companies, etc. 

As for export facilitation mechanisms: 

Introducing changes in management, working practices and production technology to meet new market 

requirement. 
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Design new convenient, durable and attractive packages tailored to the requirements of industrial and final 

consumers in the target export markets. Renovate production technologies and modernize equipment. In particular, 

the transition to new products and packaging (juices in smaller packs, twist-off jars, containers, etc.) needs new 

highly efficient technical solutions.  

Establishing a taxation regime that recognizes and supports the agricultural production and processing cycle of 

the sector. 

Facilitation across government departments of the creation of joint ventures of Uzbek processors with foreign 
consumers from Russia, Kazakhstan and other countries would allow combined inflow of investments and 

marketing information necessary to sustain export market shares. 

Fruitful dialogue between public and private sectors enables to identify the needs of the market more precisely 

and facilitate the search for reliable and long -term solutions. 

Further perspectives of agri-food industry in Uzbekistan 

The deepening of structural reforms within the agrarian sector and the diversification of agricultural production 
should be put into practice further. 

The modernization and the technical and technological renewal of the agrarian sector, and of the infrastructure 

facilities and businesses that process agricultural products. 

To increase the financial stability of farm entities, the liberalization of agricultural policy, and to strengthen the 

protection of the rights of agricultural producers 
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Studying Developed Countries' Experiences in the Development of 

Organic Fruits and Vegetables Market  

Samariddin Berdiev (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

There is a rapid increase in organic fruit and vegetables worldwide as well as a rapidly growing potential of 

organic markets in developing countries such as Eurasian countries. Fruits and vegetables of Uzbek are one of the 

popular with taste and vitamins in the world, but the Uzbek market of organic food products have not been formed 

yet, to my knowledge there is no any literature regarding the topic in Uzbekistan. That is why the aim of the article 

is to explore the development of organic fruits and vegetable market in world’s developed and Eurasian countries. 

Additionally, the Uzbek peoples’ willingness-to-pay (WTP) and their expectations with regards to organic fruits 
and vegetables were investigated.  

 1  Introduction. 

The increase in the chemicalization of agriculture in second half of the twentieth century led to a significant 

increase in yields cultures and productivity of animals. In this regard, countries with intensively developing 

agricultural production significantly increased the supply of food. The negative side of this process was the 
contamination of the crop products produced by nitrates and pesticides, and livestock products - hormones and 

antibiotics. The world agro-food market reacted to this by a significant increase in demand for organic products in 

developed countries, which began in the 90s of the XX century and continues to this day. At present, developed 

countries (USA, Germany, France, etc.) provide the greatest demand for organic products, and in the formation of 

the proposal, along with Australia, the United States and the EU countries, developing countries play an increasing 

role: Argentina, Brazil, China and Uruguay.  

The Uzbek market by imported some kind of organic products, because we have not legislation, and modern 

laboratory for produce organic products (but we have foods which called "farm," natural "products). Moreover, 

population of Uzbekistan does not know means organic and what is difference between organic and conventional 

foods. Organic agriculture, organic market and organic products are a new words and new sector in Uzbekistan, 

but it is one of the global, essential and developing sector in the world. For instance, last 3 decades the demand for 

organic products significantly increase as people become more health and environmentally conscious. According 

to the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), about 50.9 million hectares of land 

were managed organically by 2.4 million producers who produced 81.6 billion dollars in 179 countries in 2015. 

This continuous uplifting of increase creates immense possibility for developing countries where agriculture is the 

main livelihood. Organic farming can alleviate poverty as farmers get the premium price for their products. 

However, insufficient input and a lack of capital, training and awareness hinder the growth of organic cultivation 
in developing countries (Helga Willer and Julia Lernoud, 2017). 

 

Figure 1. Development of the Global Organic Market 2000-20015. Source: Organic Monitor. 
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Figure 2. Development of the Number of Countries with Data on Organic Agriculture. Source: FIBL-IFOAV-

SOEL-Surveys 1999-2017. 

 2  Why This Study Important and Relevance for Uzbekistan? 

Firstly, day by day products of genetically modified organism and conventional (which used so much artificial 

pesticides) is taking possession in Uzbek products markets and approximately 40 percent products of supermarkets 

are GMO. Some international organizations do not allow to the younger generation due to the adverse effects of 

using GMO products. According to the information of "Uzstandart" agency of Uzbekistan, in the large retail chains 

of Tashkent, the agency "Uzstandart" found a batch of poor-quality food products. The agency warned about the 

dangers of using these products for health. In particular, according to the results of the inspection, the chemical 

and biological laboratory of the Republican Test and Certification Center for the 9 months (2017) revealed 232 
cases of defective food products. It is a very dangerous for us that is why Government should develop and support 

organic products instead of GMO and conventional products. 

Secondly, the independence of the Republic of Uzbekistan, which is one of the global problem to ensure the 

food safety. Nowadays, the number of the country's population about 32.5 million and this indicate will be 

approximately 50 million in 2050. Indeed, growth of population is a good result but this can lead to food shortages. 

As we know, the land and resources are limited, but human needs will continually increase. We should use 
effectively existing resources in new and innovative ideas and technologies to create the primary needs of the 

people, the food products to expanding the quantity and quality of production such as organic products (S.Berdiev, 

2017). 

Finally, President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev signed a decree “On action strategy on further developing 

of Uzbekistan” on 7 February 2017. The action strategy on five priority directions on development of Uzbekistan 

is designed for 2017-2021. One of the main task is ”.deepening of structural reforms and dynamic development of 
agricultural production, further strengthening of the country's food security, expansion of production of 

environmentally friendly products, a significant increase in the export potential of the agricultural sector”. The task 

also shows that relevance of this topic. 

Literature review. As the Uzbek market of organic agro-food products have not formed yet, that is why the 

nobody has not done research about this topic in Uzbekistan. As a rule, the foreign authors considered the 

individual components and characteristics of this market. Thus, the production aspect is presented in the works 
devoted to organic farming. The development of this direction began by scientists in the 1920s. Among the foreign 

researchers, the greatest contribution was made by R. Steiner, Yves Balfour, Lord Northbound, A. Howard, M. 

Fukuoka, among the Soviet researchers — V.R. Williams. Foreign experience in the formation and development 

of organic markets is presented mainly in national reports on this subject and in foreign periodicals. In this direction 

work: B. Beck, M. Kleinmann, N. Prokopchik, J. Paul, T. Richter, D. Matera, I. Rose and others. The 

methodological basis of the study is a systematic analysis of the theoretical and practical aspects of the formation 

of the market of organic fruit-vegetables products. Along with this information basis of the work was made up of 

articles in periodicals of domestic economists and materials posted on Web-pages of leading scientific institutions 
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in the Internet. The empirical base of the research included materials of the State Statistics Committee of the 

Republic of Uzbekistan, the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan, "Uzbek 

food holding" holding company, as well as actual materials of Argo industrial organizations of Uzbekistan. 

The idea of organic farming is not new for the Republic of Uzbekistan as the country has its historical trends of 

traditional low-input agricultural practices. Consequently, the age-old culture of the traditional vegetable farming 

and horticulture in Uzbekistan were originally based on the principles of biological farming with the use of organic 

fertilizers and without the use of genetically modifying technology. Uzbekistan has a strategy to develop 

sustainable resource management and implement agro-food quality assurance systems and to increase access to 

international markets. According to the figures, organic products are already marketed. Uzbekistan produced 

1 000 tons of organic raisins, 500 tons of organic dried plum and 3 000 tons of organic dried apricots in 2016 and 

exported to Germany and the United States of America (Figure 3) (Aziz Nurbekov, et. al, 2018). 

 

Figure 3. Organic Raisin, Dried Plum and Dried Apricot Production in Uzbekistan (2016) 

It is important to note that Uzbekistan is currently increasing production of fresh vegetable and fruits as well as 
dried produce for the export markets. Russian bazars, which lose market share to supermarkets very quickly, are 

the major market for Uzbekistan’s vegetable and fruits now. Unless serious fundamental policy changes are made 

in Uzbekistan, this situation is unlikely to change. Currently, there is no local market for organic food in 

Uzbekistan. Primarily, this is due to the fact that, consumers are not fully informed about organic products. 

Uzbekistan has drafted law on organic agriculture and is going to adopt to set up a legal framework that regulates 

relations in the field of organic agriculture and organic food production as well as forms and methods of control 

over the production and labeling of such products. Another serious challenge that hampers the development of 

organic farming and organic food production are low level of awareness of most market players about the 

difference between organic farming enterprises, dehkan farms and their products and traditional farming 

enterprises and dehkan farms (Aziz Nurbekov, et. al, 2018). 

Organic and fair trade certified commodities in Uzbekistan (peanuts, chickpeas, cherries, bee berries, mulberries, 

almonds, flax seed, sesame seeds) have been produced as export oriented and on a contracting base, there seems 

to be more marketing opportunities also in the domestic market in the future. The price of organic fruit-vegetables 

products, exported from Uzbekistan, varies largely, but generally ranges from 20 to 30 percent above the price for 

conventional products, but can sometimes reach 100 percent (Personal communication with private organic 

product exporter in Uzbekistan). If the organic system being established in Uzbekistan is introduced to the world 

organic community, and organic fruit-vegetables products of Uzbekistan origin are presented in international fairs 
and expos, more companies will raise their interested in making contracts with Uzbek farmers. 

 3  Conclusion 

The domestic organic fruit - vegetable market in Uzbekistan is in its infancy. The lack of organic legislation and 

promotion of standards, as well as the lack of support impede its growth. Reliable information on principles and 

mechanisms of organics, on bio-products on the scale of the country, is absent, that contributes to the development 
of green washing. Prices for organic in Uzbekistan, in contrast to United States and European countries, are greatly 

overstated. That is why domestic demand for organic, as well as domestic organic market in Uzbekistan has not 

yet been formed. Demand for organic produce is rapidly increasing (worldwide by 3% each year), hence the 

necessity to stimulate its global production. Because of its agricultural tradition, genetic resources, workforce as 
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well as adequate environmental conditions, Uzbekistan represents a huge opportunity to contribute to global 

agricultural production expansion. However, some very important aspects still need to be addressed, such as 

international quality standards implementation, offsetting the higher cost of organic production and certification 

for producers and consumers and effectively market organic production. 
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The Gender Gap in Agricultural Productivity in Kyrgyzstan 
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Daniyar Jasoolov (Public Fund AVEP, Kyrgyzstan) 

Abstract 

More than two third of total population of Kyrgyzstan are living in rural areas, and the agricultural sector of 

Kyrgyzstan employs nearly the half of labor force and have export oriented output production with over than 384 

thousand peasant farms. The share of employed women in agriculture compromised the 44 % of total agricultural 

labor force. However the low economic efficiency and competitiveness of farmers in regional market, market 
imperfections in agriculture impedes the economic growth of this sector. This research aims to investigate gender 

gap in agricultural productivity among farm entrepreneurs in Kyrgyzstan. The agricultural labor productivity gap 

decomposed by various types of market imperfections, and empirically estimated by “Life in Kyrgyzstan” survey 

data for 2013 year. 

 1  Introduction 

Agriculture is important livelihoods for rural population in developing countries, and understanding the dynamic 

processes, rapid changes in this sector gives great opportunities for economic development and poverty reduction 

in these countries. One fourth of all economically active women are supplying labor to agricultural market, and it 

is important source of employment in low income countries (Chiarini, 2017). However, there is an evidence of 

limited women participation in these markets, due to women discrimination to access of agricultural inputs, land, 

financial services, labor etc. According to World Bank (2001) addressing the gender issues and reducing gender 

gap in agriculture increase agricultural outputs by 10 to 20 percent. Showing that, women empowerment has 

positive impacts for overall household welfare, well-being and poverty reduction in low income countries (World 

Bank, 2009).  

More than two third of total population of Kyrgyzstan are living in rural areas, and the agricultural sector of 

Kyrgyzstan employs nearly the half of labor force and have export oriented output production with over than 384 

thousand peasant farms. The share of employed women in agriculture compromised the 44 % of total agricultural 

labor force (NSCKR, 2016). However the low economic efficiency and competitiveness of farmers in regional 

market, market imperfections in agriculture impedes the economic growth of this sector, hence the share of 

agricultural output to GDP counts only for 16 %.  

To address the weakness in the agriculture sector, the government of the Kyrgyzstan approved program in 

September 2017, where one of the prior target is to foster economic growth in agricultural sector of Kyrgyzstan. 

This program aims to improve economic welfare of rural households, by implementing regional rural development 

programs and subsidizing small farms. Taking into consider the main features of the agriculture in Kyrgyzstan, 

such as the dominance of small private farms, managed by self-employers, small efficiency in agricultural labor 

productivity and the existence of agricultural market imperfections, the aim of this paper is to unveil the main 

impediments of growth of agricultural labor productivity of self-employers and account for gender discrimination 

in Kyrgyzstan.  

The estimation of agricultural productivity is based on the Palacios-López & López (2015) method, where 

gender gap in agricultural productivity, decomposed among the gender discrimination in labor market, purchase 

of agricultural inputs and household endowments between plots managed by male-headed households and those 

managed by female-headed households. The data used for estimation is the “Life in Kyrgyzstan” survey data for 

2013, which is nationally representative.  

This paper is structured as follows. Next section explains methodology and data. Sections 3 and 4 present 

estimation results and conclusion. 

 2  Data and Methodology 

The estimation of labor productivity of farm entrepreneurs will be based on the “Life in Kyrgyzstan” (LIK) 

survey data for the 2013 year. This survey is carried out by Stockholm International Peace Research (SIPRI) with 

collaboration of Center for Social and Economic Research “Sotseconik” and University of Central Asia, under 

research project “Gender and employment in Central Asia – Evidence from Panel Data”. This data is freely 

available for researchers from IZA’s International Data Service Center (IDSC). 

The LIK data consists of 3000 households, 40 communities and more than 8000 individual sample and nationally 

representative both at rural and urban areas of the country. This data compromises wide range of questions on 

economic, social and cultural topics, such as subjective well-being, education, health and personality of the 

individual, social life, labor market, housing, household composition and its income sources, consumption etc. 
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There is special survey section for agricultural activity in the household, where the respondents were asked about 

cultivation of crops, lands size, production volume, sales and export values of produced products. 

The empirical estimation strategy of proposed research is based on the Palacios-López & López (2015) 

methodology, where the agricultural labor productivity gap among male and female headed households, is 

investigated based on the labor market effect, purchased inputs, household endowments and gender differences. 

Formally the model is given below, 

𝑌𝐹 = 𝛽0
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𝑘
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𝑀

𝑗

+ 휀𝑀 (2) 

where Y is the land productivity, which is counted as output per hectare for male (M) and female (F) headed 

households. L is the hours spent for agricultural work, X is the vector of household characteristics, such as income, 

housing, assets, land, location and composition of the household. Here the access of women to household physical, 

financial and human capital shows the negotiating power between men and women within the household. And Z 

is the vector of agricultural good inputs, like purchase of fertilizer, pesticides, labor, etc., and this vector of 

variables unveils the potential gender asymmetries in the agricultural market.  

The resulting coefficients from the (1) and (2) equations are used to create labor productivity variable, which is 

value of output per hour of managerial labor, that is the difference between land productivity (Y) and labor (L). 

Hence the gender gap in agricultural productivity (DL) given as follows: 

𝐷𝐿 = [𝑌𝑀 − 𝐿𝑀] − [𝑌𝐹 − 𝐿𝐹] (1) 

𝐷𝐿 = [𝐿𝑀 − 𝐿𝐹](𝛽1
𝐹 − 1) +∑[𝑋𝑘

𝑀 −𝑋𝑘
𝐹]

𝑘

𝛽𝑘
𝐹 +∑[𝑍𝑗

𝑀 − 𝑍𝑗
𝐹]𝛿𝑗

𝑀

𝑗

+ 𝐿𝑀[𝛽𝐿
𝑀 − 𝛽𝐿

𝐹]

+∑𝑋𝑘
𝑀[𝛽𝑘

𝑀 − 𝛽𝑘
𝐹]

𝐾

+ (𝛽0
𝑀 − 𝛽0

𝐹) +∑𝑍𝑗
𝑀(𝛿𝑗

𝑀 − 𝛿𝑗
𝐹)

𝐽

 
(2) 

 (3) 

The first portion of the equation [𝐿𝑀 − 𝐿𝐹](𝛽1
𝐹 − 1) gives labor market effect, in our results it is the differences 

in labor allocated by household head in quantities. While the second part ∑ [𝑋𝑘
𝑀 −𝑋𝑘

𝐹]𝑘 𝛽𝑘
𝐹 gives the impact of the 

purchase goods, showing the gender gap in the usage of agricultural inputs. The third component ∑ [𝑍𝑗
𝑀 − 𝑍𝑗

𝐹]𝛿𝑗
𝑀

𝑗  

shows the gender differences in the physical and human capital or household endowments, while the forth part of 

the equation 𝐿𝑀[𝛽𝐿
𝑀 − 𝛽𝐿

𝐹] + ∑ 𝑋𝑘
𝑀[𝛽𝑘

𝑀 − 𝛽𝑘
𝐹]𝐾 + (𝛽0

𝑀 − 𝛽0
𝐹) + ∑ 𝑍𝑗

𝑀(𝛿𝑗
𝑀 − 𝛿𝑗

𝐹)𝐽  gives gender gap explained by 

observed variables included in L, X and Z vectors. 

 3  Estimation Results 

The mean decomposition methodology has been adapted to investigate the differences in agricultural labor and 

land productivity for male- and female-headed households. The Table 1 reports the mean predictions by groups, 

in our case male and female headed households, and their differences for agricultural labor productivity. According 
to results there is no significant evidence of gender gap in agricultural labor productivity in both households. In 

our sample, the mean of agricultural labor productivity 44 074 som for male headed households and 43717 som 

for female headed households, yielding an agricultural gap of 357 som, which is not statistically significant 

difference. 

Differential  Coef. Std. Err. 

Female headed households  44074.44*** 8839.025 

Male headed households 43717.53*** 3970.62 

Difference 356.9114 9689.902    
Decomposition    
Endowments  -4340.877 5236.335 

Coefficients  22872.21*** 8931.998 

Interaction  -18174.42*** 8257.246 

Number of obs 362  

*,** and *** show statistical significance at the 10, 5 and 1% level, respectively. 

Table 1. Blinder-Oaxaca Decomposition Estimation Results for Agricultural Labor Productivity  

In the second panel of the decomposition output the agricultural productivity gap is divided into three parts. The 

first part reflects the mean decrease in women headed household agricultural labor productivity if their household 

had the same characteristics as male headed households. However in our case we couldn’t find empirical evidence 
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on endowments impact on agricultural productivity. While investigating the case when applying the female headed 

households’ coefficients to the male headed household characteristics, we can see that there is statistically 

significant increase of labor productivity in male headed households.  

The analysis was augmented by investigating whether there is statistically significant difference in agricultural 

land productivity of male and female headed households. For this the Blinder-Oaxaca decomposition estimation 

results for labor productivity has been estimated (Table 2).  

Differential  Coef. Std. Err. 

Female headed households  710.3551*** 278.4263 

Male headed households 1456.177*** 245.5198 

Difference -745.8207*** 371.2158    
Decomposition    
Endowments  -184.23 184.6951 

Coefficients  -543.39 384.2915 

Interaction  -18.1860 260.1319 

Number of obs 850  

*,** and *** show statistical significance at the 10, 5 and 1% level, respectively. 

Table 2. Blinder-Oaxaca Decomposition Estimation Results for Agricultural Land Productivity  

According to estimation results there is statistically significant gap between male and female headed households 

in agricultural land productivity. The mean of agricultural land productivity 710.35 som for female headed 

households and 1456.17 som for male headed households, yielding significant agricultural land productivity gap 

of 745som. More precisely, male headed households on average have two times more land productivity level than 
female headed households.  

 4  Conclusions 

This study using the data from “Life in Kyrgyzstan” (LIK) survey data for the 2013 year. Taking into consider 

the main features of the agriculture in Kyrgyzstan, such as the dominance of small private farms, managed by self-

employers, small efficiency in agricultural labor productivity and the existence of agricultural market 

imperfections, the aim of this paper is to unveil the main impediments of growth of agricultural labor productivity 

of self-employers and account for gender discrimination in Kyrgyzstan.  

The estimation of agricultural productivity is based on the Palacios-López & López (2015) method, where 

gender gap in agricultural productivity, decomposed among the gender discrimination in labor market, purchase 

of agricultural inputs and household endowments between plots managed by male-headed households and those 

managed by female-headed households. The mean decomposition methodology has been adapted to investigate 

the differences in agricultural labor and land productivity for male- and female-headed households. In general, 

estimation results indicate the there is no significant evidence of gender gap in agricultural labor productivity in 

both households. However, there is statistically significant gap between male and female headed households in 

agricultural land productivity. 
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Annex 

 Male headed households Female headed households 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Household size 11946.88 4117.73 1063.888 2050.774 

Adult number in HH -10575.8 5915.673 -6417.05 2846.069 

Regions:     

- Issyk-Kul -25014.1 21554.19 -46624.7 18599.16 

- Jalal-Abad -23628.4 52130.94 0 (omitted) 

- Naryn 0 (omitted) -120.662 23287.85 

- Batken 35619.49 23938.58 -5959 18681.28 

- Osh 0 (omitted) -18569.8 20011.07 

- Talas 103983.9 27431.4 14955.77 18632.61 

- Chui -11925.9 24553.05 29225.19 19676.2 

Watering land 1380.907 7235.469 5019.159 4063.999 

Constant 11249.,24 27095.96 53323.56 22270.09 

Number of obs. 54  308  
F stat. 6.7  6.02  
Prob (F stat.) 0  0  
R-squared  0.5436  0.1538  
Adj R-squared  0.4625  0.1282  

*,** and *** show  statistical significance at the 10, 5 and 1% level, respectively. 

Table 3. Estimation Results for Agricultural Labor Productivity  

 Male headed households Female headed households 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Household size 331.4037 147.3196 -251.002 135.3581 

Adult number in HH -511.144 213.9135 535.3592 176.4297 

Regions:     

- Issyk-Kul -5373.23 1270.941 -501.022 951.9077 

- Jalal-Abad -6291.72 1389.829 -625.529 939.3089 

- Naryn -6142.4 1833.351 4051.275 1436.736 

- Batken -5110.8 1302.523 -958.544 970.8699 

- Osh -5394.93 1216.882 -208.693 869.4348 

- Talas 0 (omitted) 0 (omitted) 

- Chui -5285.89 1340.981 1594.56 978.452 

Watering land -393.196 254.5474 -801.768 227.9606 

Constant 6816.133 1467.478 3225.204 1171.252 

Number of obs. 150  700  
F stat. 3.13  5.14  
Prob (F stat.) 0.0018  0  
R-squared  0.1676  0.0628  
Adj R-squared  0.1141  0.0506  

*,** and *** show  statistical significance at the 10, 5 and 1% level, respectively. 

Table 4. Estimation Results for Agricultural Land Productivity  
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Abstract 

In theory, the main channel which through external debt would affect the growth rate is investment. On the one 

hand, external debt would boost the investment by providing more resources than domestically available. On the 

other hand, external debt would create a disincentive effect, as suggested by debt overhang arguments. Since it is 

not clear which effect will dominate in practice, empirical studies would be helpful to shed light on the issue. 
Moreover, one can argue that the effect of external debt on the private and public investment does not need to be 

the same. Therefore, aside from total investment we investigate the impact of external debt on disaggregated 

investment. We use dynamic panel analysis and data for a large sample of countries to investigate the subject at 

hand. Our results indicate that there exists a negative relationship between external debt and total investment. 

Furthermore, we find that both total and public external debt lowers the private investment, consistent with debt 

overhang arguments. On the other hand, there is no relationship between the external debt and government 

investment. 

 1  Introduction 

Many developing countries borrowed in international markets in 1970s with relatively low interest rates. 

However, circumstances started to change in early 1980s and these countries experienced severe difficulties in 

meeting their debt obligations. The external debt and its effects then become more relevant and focal point in 

academic and policy circles. Despite extensive efforts, whether the external debt is beneficial or harmful to 

investment has been an unresolved issue for a long time. On the one hand, the external debt means additional 

source of funding to spend on investment and enhance the productive capacity. On the other hand, external debt 

would create certain uncertainties and distort economic decisions.  

We investigate the impact of external debt on investment for more than sixty developing countries by means of 

the system GMM estimations. Our empirical findings indicate that external debt exerts a significant negative 

impact on investment in general. Moreover, both total and public external debt negatively affect private investment.  

The paper is organized as follows: We briefly review the literature in section 2, explain model specification and 

data in section 3, report and discuss empirical findings in section 4, and finally conclude in section 5. 

 2  Literature Review 

Many developing countries lack of the adequate capital stock to support investment rates. External borrowing 

enables these countries to make more investment than domestic savings could afford. If these external sources of 

financing are used for productive investment, developing countries can have higher growth rates. On the other 

hand, external debt could have a negative effect via different channels, such as debt overhang arguments of 

Krugman (1988) and Sachs (1989) and disincentives for investment, as discussed in many studies among them 

Fosu (1996, 1999), Clements et. al. (2003). In the presence of debt overhang, an increase in output largely accrues 

to foreign lenders. Therefore, a high external debt and/or debt servicing could distort the investment decisions by 

acting like a tax on investment or output. Moreover, a high level of external debt inevitably creates an uncertainty, 

for example as to how debt repayments will be financed or who will bear the burden. Furthermore, the interaction 

between external debt and uncertainty can change the quality of investment as well (Fosu, 1996; Sen et al., 2007; 

Clements et. al., 2003). Investment projects that have quick returns are more likely to be realized even though they 
are not the most efficient or needed ones while the better projects with long term returns are postponed or even 

cancelled. Another important effect of external debt on the economy is to change the composition of public 

spending (Mahdavi, 2004; Desphande, 1997). This means that, due to the debt payments, governments lower the 

share of public spending on investment. Furthermore, if public and private investments are complements rather 

than substitutes, then a decline in public investment will cause a further reduction in private investment. Finally, 

external debt also affects growth by crowding out as debt servicing means less funds or savings available for new 

investment including private one. 

Additionally, external debt would make a country more vulnerable and fragile to external conditions and debt 

crises (see, Reinhart et al., 2003). Furthermore, if developing countries have difficulties in borrowing abroad in 

their own currencies, called “original sin” in the literature such as Eichengreen et al. (2007), a deprecation in real 

exchange rate will make debt servicing more difficult and induce a vicious cycle, causing low growth rates and 

investment. Some studies, such as Fosu (1996), Pattilo et al. (2004), Clements et al. (2003), Schcalarek (2004), 

Cordella et al. (2005) and Daud and Podivinsky (2012) empirically examine the relationship between external debt 

and investment. 
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 3  Model and Data 

An empirical growth model commonly used in the literature is employed to examine the effects of external debt 

on both economic growth and investment. In general form, this model is specified as:  

      (1) 

where γit is country i’s the level of gross fixed capital formation in period t, yt is initial GDP per capita, kt is the 

gross fixed capital formation as percentage of GDP, and ht is secondary school enrollment ratios. A large number 

of economic and political factors are employed as control variables in the vector Zt. These factors include fertility 

rates, trade shares (% of GDP), government consumption (% of GDP), inflation rates, domestic credit provided by 

financial sector (% of GDP), interest rates, and a measure of regime durability. Total external debt stocks, long-

term private sector external debt stocks, and long-term public sector external debt stocks (all in % of GDP) are 

employed. 

The dependent variable is the five-year averages of total investment (government and private investment as well) 

levels. Lagged investment rates, initial GDP per capita levels, and lagged growth rates are also used in the 

estimates. Other control variables included in the investment estimates are trade shares, government consumption, 

inflation rates, domestic credit provided by financial sector, interest rates, and a measure of durability. Time 

dummies for nine periods are used in the both sets of estimates (not reported).  

Data for growth rates, fertility rates, government consumption, inflation, interest rates, domestic credit provided 

by financial sector, and trade shares are from the World Bank’s World Development Indicators (2017). The main 

data source for debt and investment figures are the World Bank, International Debt Statistics and IMF Investment 

and Capital Stock database, respectively. Data for secondary school enrolment ratios are from Barro-Lee 

educational attainment dataset (see, Lee and Lee, 2016). Data for initial GDP per capita are from Penn World Table 

8.0 (Feenstra et al., 2015). Data for the regime durability are from the Polity IV data set (Marshall and Jaggers, 

2005).  

The model is estimated for a panel of over sixty developing countries for nine five-year periods: 1970-74 to 

2010-2014. The sample size for each estimated equation is determined by the data availability. Our model is 

estimated by using the system GMM (Generalized Method of Moments) methods. GMM estimators are regarded 

as well-suited to deal with some econometric problems frequently encountered in the growth literature, such as 

endogeneity, heteroscedasticity and overidentification. Baum et al. (2003) claim that heteroscedasticity is an 

omnipresent problem in empirical works and using GMM is a more efficient way of handling heteroscedasticity 

problem than instrumental variable (IV) estimator. The number of groups (countries in our case) should be more 
than or equal to the number of instruments, and we test the validity of instruments with the Hansen test. High p 

values for these tests in our estimations indicate that our group of instruments is exogenous and our instruments 

are strong enough. At the same time, Arellano-Bond test is applied both for fixed effects and residuals in differences 

to test for autocorrelation. AR (1) and AR (2) tests are Arellano-Bond tests for autocorrelation in our estimations. 

In all our estimations, AR (1) tests are significant (not reported), and AR (2) tests are insignificant. This means 

there is autocorrelation in AR (1); however, we observe no autocorrelation in first difference levels of AR (2). 

 4  Empirical Results and Discussion 

Table 1 reports the GMM estimates for the investment levels. Investment rates seem to be very persistent given 

the significantly positive estimated coefficients on lagged investment levels. Inflation rate has a negative effect 

while the financial development has a positive effect on investment in general. These results are in line with 

theoretical expectations. We present a strong evidence for the argument that inflation rate distorts investment 

decisions and harmful for economic activity. Similarly, we find that financial development promotes investment 

by possibly increasing available funds and ensuring a better allocation among alternative uses. Other control 

variables don’t have any significant impact.  

  

 )(;,, ttttit ZhkyF



SESSION 4A: Macroeconomics 83 

Dep. Var.: Gross investment (log, % of GDP) 

 (1) (2) (3)   

Lagged gross investment 0.594*** 0.537*** 0.600***  

 (4.307) (4.543) (3.443)  
Lagged growth 0.00223 0.00417 0.00228  

 (0.757) (1.560) (0.592)  
Initial GDP per capita 0.0237 0.234*** 0.0130  

 (0.292) (3.127) (0.146)  
Trade openness 0.148 0.176 0.130  

 (1.394) (1.557) (1.233)  
Domestic credit provided by fin. 

sector 0.512** 0.143 0.407*  

 (2.106) (0.624) (1.802)  
Interest rates 0.200 0.212 0.207  

 (1.310) (1.463) (1.522)  
Regime durability -0.0101 -0.0231 0.00525  

 (-0.325) (-0.669) (0.148)  
Government consumption -0.0713 -0.0123 -0.0247  

 (-0.450) (-0.0684) (-0.141)  
Inflation rates  -0.134** -0.102** -0.123**  

 (-2.093) (-2.500) (-2.348)  
Total external debt stocks -0.176**    

 (-2.396)    
Private external debt stocks  -0.0377*   

  (-1.703)   
Public external debt stocks   -0.116**  

   (-2.263)  
# of observations 430 331 426  
# of countries 89 75 89  
# of instruments 68 68 68  
AR (2) test 0.366 0.511 0.436  
Hansen test 0.121 0.404 0.171  
Note: All RHS variables are in logs, except lagged growth. Time (dummies) effects 
are included but not reported here. Constant terms are not reported.t statistics in 
parentheses.***, **, * Significant at the 1, 5, 10 percent-level, respectively. t-
statistics are based on robust standard errors. The Hansen test is a test of 
overidentification restrictions. Under the null hypothesis, the test statistic is 
distributed as a chi-squared in the number of overidentifying restrictions, p-values 

are presented. System GMM results are two-step estimates. The two-step standard 
errors are computed in accordance to the Windmeijer (2005) finite-sample 
correction. All RHS variables are considered as endogenous or predetermined 
variables. Collapse option in the GMM estimations for all specifications.   

Table 1. External Debt and Investment 

The statistically significant and negative coefficient in Table 1 imply that external debt stocks lower investment, 

which thus substantially supports the predictions of debt overhang hypothesis. Our results are similar with some 

previous studies like Cordella et al. (2005) but different from that of Daud and Podivinsky (2012), that fails to find 

a negative relationship between external debt and investment. We then also investigate the growth effect of public 

and private external debt, separately in the last two columns of Table 1. The significantly negative coefficients 

show that both public and private external debt stocks reduce investment.  

We then consider the investment effects of government and private components of total investment levels. First 

three columns of Table 2 report that none of the measures of external debt is significant implying that external debt 

do not affect government investment levels. The statistically significant and negative estimated coefficients on 

total external and public debt stocks show that both total debt stock and public debt reduce private investment. 

These results clearly imply that the dynamics of government and private investment are rather different from each 
other. Regarding the insignificance of external debt stock on government investment, our result is in line with that 

of Clements et al. (2003). However, the negative association between total and public external debt and private 

investment is totally consistent with the debt overhang hypothesis. One may argue that the debt overhang 

hypothesis is more relevant for public external debt rather than private debt. In other words, it is sensible to assert 

that what matters more for private investment decisions is public not private external debt stock. Therefore, our 

results lend a strong evidence for debt overhang hypothesis by looking at the effect of public and private external 

debt on both public and private investment. 
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Dep. Var.: Government or private investment levels (log, % of GDP) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Government investment levels (log) Private investment levels (log) 

Lagged govt. investment 0.724*** 0.512*** 0.698*** -0.0395 -0.0940 -0.0168 

 (7.485) (5.105) (6.724) (-0.407) (-0.846) (-0.197) 

Lagged private investment -0.0285 0.0917 -0.0164 0.695*** 0.656*** 0.740*** 

 (-0.240) (0.893) (-0.130) (4.444) (6.391) (5.354) 

Lagged growth 0.00515 0.0115*** 0.00474 -0.000566 0.00261 -0.000322 

 (1.077) (3.172) (0.986) (-0.122) (0.730) (-0.0613) 

Initial GDP per capita -0.0361 0.172 -0.0573 -0.0120 0.272** -0.0218 

 (-0.428) (1.658) (-0.608) (-0.119) (2.474) (-0.209) 

Trade openness 0.0191 0.0786 0.0262 0.257* 0.291 0.227 

 (0.125) (0.485) (0.149) (1.730) (1.466) (1.472) 
Domestic credit provided 

by fin. sector 0.201 -0.226 0.158 0.611** 0.199 0.473* 

 (0.747) (-0.821) (0.576) (2.243) (0.515) (1.746) 

Interest rates -0.0379 0.325 -0.0198 0.252 0.406** 0.321** 

 (-0.185) (0.999) (-0.105) (1.635) (2.103) (2.254) 

Regime durability 0.0672 -0.0316 0.0763 -0.0310 -0.0811 -0.0272 

 (1.151) (-0.540) (1.483) (-0.750) (-1.605) (-0.648) 

Government consumption -0.0373 0.0746 -0.0393 0.0697 -0.0234 0.0638 

 (-0.175) (0.329) (-0.205) (0.472) (-0.137) (0.401) 

Inflation rates  -0.0974 -0.0964 -0.0931 -0.174** -0.129* -0.170** 

 (-1.520) (-1.665) (-1.401) (-2.234) (-1.867) (-2.411) 

Total external debt stocks -0.0917   -0.204**   

 (-1.514)   (-2.088)   
Private external debt stocks  -0.0264   -0.0172  

  (-1.118)   (-0.561)  
Public external debt stocks   -0.0686   -0.127* 

   (-1.175)   (-1.703) 

# of countries 430 331 426 430 331 426 

# of instruments 89 75 89 89 75 89 

AR (2) test 74 74 74 74 74 74 

Hansen test 0.260 0.398 0.285 0.223 0.200 0.200 

Initial GDP per capita 0.279 0.620 0.349 0.334 0.404 0.264 

Note: See Notes to Table 1.       

Table 2. External Debt and Disaggregated Investment  

 5  Conclusion 

In this study, we investigate the effect of total, public and private external debt stocks on total, public, and private 

investment by using data for a large group of developing countries with the system GMM. We find that external 

debt exerts a significant and negative effect on investment levels. Our results also clearly indicate that the effects 

of external debt on government and private investment levels are substantially different. Moreover, we do not find 

any significant effect of external debt on public investment. We then conclude that total and public but not private 

external debt have negative effects on private investment, strongly confirming the predictions of debt overhang 

hypothesis. We find this result rather intuitive since what matters for private investment decisions is public but not 

private external debt stock. 
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Abstract 

The sector having the most important role among developedness indicators is financial sector. The most 

important and vulnerable part of this sector is banking system. Financial liberalization and relaxation in political 

approach, based on strict norms, following it, and increasing competition at sectorial level required the presence 

of supervision mechanisms. The rigid rules of supervision system under consideration led profit margin to fall 

gradually. Hence, alternative searches became a current issue in terms of the other actors of banks and banking 

system. These alternative ways, developed and termed off-balance sheet activities despite the fall at profitability 

level, are shown as one of the main reasons for 2008 Global Crisis by some economists and draw attention to the 

concept of shadow banking. In USA, together with the synthesis of liberalization and financial engineering, 

“Shadow Banking” system formed as the main reason for 2008 Crisis and played role in its development. In this 

study, the effects of shadow banking on world banking are dealt with the theoretical meaning, and a set of economic 
policy are suggested in the light of the data obtained.  

 1  Introduction 

In respect of 80s, when globalization gains acceleration, country economies played the role of a macro structure, 

in which the borders disappeared in the sense of international trade and investments. Especially emerging market 
economies, in terms of all of world countries after globalization, financial liberalization tendencies increased and 

financial sector became much more important. As a matter of fact, world countries, as a part of integration under 

consideration, are directly affected from the developments occurring in the other countries. The closest example 

of this state is 2008 Global Financial Crisis.  

The sector having the most important role among the developedness indicators is financial sector, and the most 

vulnerable and important part of this sector is banking sector. Financial liberalization and relaxation in political 
approach, based on strict norms, following it and increasing competition at sectorial level required the presence of 

supervision mechanisms. The rigid rules of supervision system under consideration led profit margin to fall 

gradually. Hence, alternative searches became a current issue in terms of the other actors of banks and banking 

system. These alternative ways, developed and termed off-balance sheet activities despite the fall at profitability 

level, are shown as one of the main reasons for 2008 Global Crisis by some economists and draws attention to the 

concept of shadow banking. In USA, together with the synthesis of liberalization and financial engineering, 

“Shadow Banking” system formed as the main reason for 2008 Crisis and played role in its development (Doruk, 

2014: 1). 

 2  Shadow Banking System: Conceptual Framework  

Shadow Banking, defined by TCMB (Central Bank of the Turkish Republic) as “nonbank credit mediation 

activities having risks like banking sector”, expresses a system, which does not subject to as strict arrangements 

as banking sector, engages in activity of maturity transformations like banks, and exposes to liquidity risk and risks 

resulted from high leverage (TCMB, 2014: 99). Although shadow banking system ranging in realization of chain-

connected transactions to each other emerges as a result of that traditional banking system becomes useless in 

terms of banking system, it is based on a running related to traditional banking system. On the other hand, this 

new system has a structure that forms after the financial engineering, deregulations, and incentive –based public 
policies. In other words, through off-balance sheet transactions, it is also to define shadow banking as forming an 

alternative market to the traditional system for the aims such as increasing competitive power and profitability. 

According to Gorton (2009), it is possible to collect the reasons for shadow banking to emerge under three items 

(Haltom, 2010: 22-23): 

1. Traditional banking system becoming less profitable  

2. Emerging trend of institutional investments  
3. The guarantee accompanied by banking system regulated in terms of secured liabilities  

On the other hand, the formation of shadow banking system depends on two factors in terms of supply and 

demand (Gorton an Metrick, 2010: 266): 

1. When the factors are scrutinized in terms of supply, it is remarkable that financial innovation series and 

legal changes eliminate the competitive advantage of the banks.  

2. When considered from the aspect of demand, what is under consideration is that the instruments of shadow 
banking are used as security deposit due to the fact that security deposit is demanded for financial 
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transactions. This case, leading securitization to develop and repo to become an effective reason for it to be 

used as an instrument of monetary market, was concluded that repo transactions are also begun to be 

effectively used as an instrument of monetary market.  

Before proceeding to the historical process, instruments, and causes and effects of shadow banking, first used 

by Culley (2007) (Moe, 2012: 37), it will be useful to mention about its relationship with traditional banking 

system. Shadow banking system exhibiting a completely different structure from traditional banking system in 

terms of either its instruments or supervision methods comes to forefront in terms of traditional system to minimize 
the costs reducing profit margin. In the viewpoint of traditional banking, among the duties assigned to the actors 

of banking sector, creating liquidity, financial mediation, contributing to providing economic stability by 

supporting monetary policies, determining credit demand, and approach of determining and credit demand and 

preventing the problem with asymmetric information as fast as possible take place. And all of these processes 

actualize in bank balance sheet. 

Figure 1. The Relationship of Traditional Banking System and Shadow Banking System Resource: FCIC, 

2010:10 

As seen in Figure 1 summarizing the rules and shadow banking, along the processes carried out, short term 

savings are tried to be transformed into long term capital resources. While trade banks and their branches are 

exposed to new sorts of financial risks, they participate in shadow banking market so that it can be a source of 

extra income for themselves (Doruk and Şahintürk, ty: 10). 

Shadow banking system that occurs after financial liberalization tendencies and showing itself in the form of an 

amount over $ 20 trillion after global crisis (Watkins, 2011: 857) differs from traditional system in terms of funding 
resources. Table 1 presents the distinctions between traditional and shadow banking systems (Doruk, 2014: 33). 
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Traditional Banking  Shadow Banking  

(1) Reserves  (1)Risk Margin  

-Minimum levels are determined by legal 

authority.  

-It can be borrowed from central banks for 

capital deficit.  

-Minimum levels are determined by the parts. 

-There is no borrowing from central bank. 

(2) Deposit Insurance (2)Security Deposit 

-It is under government guarantee. - Cash, treasury bond, securities, credit, and 

securitized bonds.  

(3) Deposit Interest Rate (3)Repo Rates  

- Interest rates can be increased to mobilize 

deposits, when reserves are low 

- While funds are at the low level, it can be 

increased to mobilize the parts. 

 

(4) Credits take place in balance sheet.  

(4)Securitized Credits  

- Some securitized bonds are held in the balance 

sheet and used as  

Table 1. Main Distinctions between Traditional and Shadow Banking Systems Resource: Gorton and Metrick, 

2009: 38. 

Table 1 shows the main funding resources of shadow banking system and traditional banking system. According 

to this, the main resource of shadow banking system is repo market as well as risk margin depending on repo 

market and balance sheet activities. The other funding resource of the system is securitized values. On the other 

hand, the most remarkable feature, in which traditional banking differentiates from shadow banking system is 

deposit insurance. Shadow banking system do not have any insurance such as state guarantee and asset /deposit 

insurance. Figure 1 shows running of shadow banking system.  

 

Figure 2. Running of Shadow Banking Resource: Gorton and Metrick, 2010: 264; Cited by Doruk, 2014: 29. 

On the other hand, although shadow banking is an alternative of traditional banking system in terms of method, 

it brings together some risks with it in both national and global dimension. It is possible to basically describe the 

risks of interests in two ways.  
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1. Funds that are processed in the system are not under government guarantee.  

2. In possible depression periods, the actors of shadow banking cannot refer to central bank about financing 

the existing liquidity deficits.  

In addition, it is possible to collect the main elements of the relationship between traditional and shadow system 

under three items.  

1. Capital Adequacy (Legal) Arbitrage: In order to utilize price differences forming the different markets, 

arbitrage expressing the process to buy and sell valued securities and provide return by this way (Güçlü, 2006: 6) 

is the main elements in preferring shadow banking helping to obtain profit without being any effect of off- balance 

sheet transactions on capital adequacy and leverage. In this process leading systemic risk not to be able to be 

completely calculate, in order to compensate the effect of long term housing credits on capital adequacy, shadow 

banking was preferred by the traditional banks by means of legal arbitrage (Önal, ty. 31).  

2. Obtaining long term profit and distributing risk to the system: [Due to the fact] that funding possibilities of 

banking system and risk coming together with funding mechanism stay on a single bank, that profitability of equity 

capital is low, shadow banking has become attractive among the banks in terms of that it facilitates risk to go out 

balance sheet (Stein, 2010: 41-51) and that it makes possible it to be shared by the system  

3. Tax Advantage: According to Turner (2010), banks utilizing activities of shadow banking obtain a tax 

advantage in terms of that activities of shadow banking are off –balance sheet processes that are not recognized 

and, thus, that they do not subject to any tax (Cited by 2014: 51).  

Besides its relationship with traditional system, another feature of shadow banking system is that it consists of 
the combination of trade banking system and investment banks. In other words, the system of interest uses together 

the mechanism of assets taken over from trade banking and funding taken over from investment banking. Figure 

1 represents the feature and scope of interest of shadow banking. 

 

Figure 3. The Scope of Shadow Banking System Resource: Cited by Doruk, 2014: 28.  

Shadow banking has a structure that does not subject to capital and liquidity arrangements like traditional 

banking. Therefore, system, besides financial depths it creates, engenders some risks. On the other hand, in the 

periods, when regulations toward banking sector become strict, a possibility of regulation arbitrage emerges, and 

activities of shadow banking can rapidly grow. Monitoring and supervising activities of shadow banking under 

consideration and developing policy suggestions toward these activities are left to Financial Stability Board (FSB). 

FSB, which determine its works in two parts as monitoring and supervising activities, presents the volume of 

shadow banking activities, its relationship with traditional sector, and risk it creates through monitoring reports 

published every year TCMB, 2013: 147) and determines five basic working areas (BDDK, 2011: 15); 

1. Regulation of activities of shadow banking agencies of banks, defined in the form of direct regulation. 
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3. Especially withholding and transparency, regulation associated with securitization  

4. Possible precautions regulating discounts and limits toward repo transactions  

5. Regulations regarding the other agencies of shadow banking  

For the presence of shadow banking, it is necessary for two conditions more to actualize. The first condition is 

the features in tax structure of the countries. For example, in Anglo-Saxon countries, governments do not have the 

rights to impose tax without parliament approval. Therefore, shadow banking system can also remain nontax in 

terms of its activities. On the other hand, the second condition is that the legal system of country is suitable for 
presenting a limitless freedom to the parts. The reason for this is that shadow banking system is mostly based on 

the specific contracts. In contrast to the structure of traditional bank, regulated by laws, this specific structure of 

shadow banking will not have any risk in case that the contracts are made between equal parts. On the other hand, 

in case that the parts are not equal, shadow banking system can engender results in favor of the part that is strong. 

These two conditions are fulfilled in United States (US) and United Kingdom. Therefore, shadow banking 

system has a large share in, especially US, all EU member countries. The size of activity volume in US is followed 
by the developed countries such as Eurozone, United Kingdom, and Japan. However, in Continental Europe, 

European Union, and Japan, it is allowed for shadow banking system to be active in a framework drawn by the 

laws. Therefore, shadow banking in these countries is more slowly progressing compared to US and United 

Kingdom. After global crisis, while the growth rate of the sector, which it becomes slower in the developed 

economies, actualizes over 20% in China, Argentina, India, and South Africa, it is seen that the growth range in 

the developing countries keeps its acceleration.  

There is a set of elements affecting this systematic development of shadow banking. It is possible to put in order 

these elements as financial innovations, deregulation, subprime housing credits, special purpose vehicle, repo 

market, and credit delinquency swap (CDS).  

1. Financial Innovations: That financial innovations increase and become widespread led the systems 

alternative to banking system to emerge and nonbank activities to increase. When reached from 1950 to 1980, the 
fluctuation range in interest rates increased. Fluctuations of interest cause the uncertainty about the return of 

investments to increase. This increase in the risk of interest rate led new financial products such as adjustable 

interest mortgage and derivatives to develop (Mishkin, 2011: 251). 

2. Deregulation: Applications in quality of deregulation are the other elements enabling shadow banking system 

to develop. In this context, as the most important deregulation, abrogation of Glass Steagal Law eliminating the 

distinction of investment bank and trade bank can be shown. Thus, with this development, it became possible that 
banking system continued without being regulated. Also, investment banks having less capital power compared to 

trade banks became more advantageous in terms of competition (Önal, ty: 10).  

3. Subprime housing credits: Subprime housing mortgage credits are the credits allocated to the consumers 

remaining under “prime –rate” borrowing scale in higher interest rates (subprime rates ) compared to prime-rate 

that is the cheapest borrowing rate. In other words, in an environment, in which such credits are allocated, 

consumers are not accepted as homogenous in terms of debt servicing risk, on the contrary, they are divided into 
marketing segments according to the states of riskiness with a heterogeneous viewpoint. These credits were issued 

by special purpose institutes in order to be securitized to off-balance sheet. Securities based on credits are based 

on cash flows based on these credits. Any shortage forming in these cash flows caused to malfunctions in the 

system. With an arrangement carried out beginning from 2004, that credits are also allocated to the individuals 

who do not have their regular incomes or assets expressed as subprime led balloon forming in housing market to 

inflate (Oktar snf Eroğlu, 2015: 308).  

4. Special Purpose Vehicles: Special Purpose Vehicles (SPV) is private organizations, whose capital is generally 

weak, which does not have independent management and staff and, most importantly, and which are designed not 

to go bankrupt and found only CDO transactions. Mc Culley, drawing attention the existence of nonbank financial 

agencies, instruments, and structures, states that shadow banks financed themselves unsecured financing bonds. 

The agencies, instruments, and structures that are under consideration here, as a whole, are qualified as special 

purpose vehicles (Schwarcz, 2012: 620, Oktar and Eroğlu, 2015: 310). 

5. Repo market: Financial agencies, with short term funds they provide through transactions with securitized 

transactions, can make leveraged procedures. Since the security deposits used in these procedures are the subject 

of re –securitization, interagency bound relationships increase. Beside this, variations in asset values, modifying 

the amount of fund to be able to be provided, make deeper the cyclicality in economy. Therefore, securitized 

transactions form some risks in terms of financial stability (TCMB, 2014: 109). It revealed that banks allocating 

long term housing credits, in order to successfully continue their trade activities, needed reserve Income model of 

shadow banking system is repo market (Reiboldt, 2009).  

6. Credit Delinquency Swap (Swaps) The volume of Credit Delinquency Swaps (CDS) toward being protected 

from risk and utilizing arbitrage possibility reached high levels in the period of global crisis and especially 

European crisis attracted attention with high basis points. In CDS procedure, the debt side are under obligation of 

paying the debt it receives both capital and interest to the side it receives debt at the end of the period. Lending 
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side observes the state of debtor in the market and, in case that it faces the risk to go into default, in order to 

guarantee the return, it will obtain at the end of the period, signs a CDS contracts with another part that is voluntary 

to share risk. According to this, in case of bankruptcy of the debtor, obtains its loss from protection seller. Thus, 

credit risk is not collected on a single part and both risk is reduced and return is obtained due to the fact that risks 

are differently perceived by the parts (Choudhry, 2006’den Cited by. Hancı, 2014: 2).  

Credit rating: While Credit ratings give information about solvency of the country, institute, company, project, 

obligation, etc., CDS premiums give information about the solvency of credits used (debtor) by the country, 

company, or institute. As the risk of debtor rises, CDS premiums rise, and credit ratings falls. On the other hand, 

since CDS procedures are continuously conducted in the day of transaction (since CDS premiums are continuously 

priced), the perceptions of market participants about the credibility of debtor quickly reflects to CDS premiums. 

In this sense, the rise and fall of CDS premiums functions as a continuous indicator about the credibility of debtors. 

Credit ratings are modified, when the view that an adjustment has to be done in the position of the part rated formed 

in the mind of credit rating specialist. Hence, the variations in credibility of the part rated reflect to credit ratings 
with delay. On the other hand, it is possible to say that CDS premiums are more sensitive indicators compared to 

credit ratings (Sayılgan, 2014: 2). 

 3  Sorts of Shadow Banking System  

Pozsar et al. (2012) classify shadow banking system under four categories as three main subgroups and one 

parallel banking system (Pozsar et al., 2012: 13). 

1. Government - supported shadow banking subsystem: Government - supported shadow banking subsystem 

defined in the form of that government – supported banks take place in the market and realize the transactions of 

shadow banking, is shadow banking subsystem emerging with foundation(1932) of Federal House Lending 

Banking (FHLB) (Pozsar et al., 2012: 13). The most important stone of the system is that investor thinks that it 

has a guarantee mechanism in the direction of that state guarantee is provided for government- supported institutes. 
The system under consideration consists of a total of four stages as storing credits, credit risk transfer by means of 

credit insurance, providing “form - distribute securitization functions ” for banks by Fannie Mae and Freddie Mac, 

and providing maturity transformation. For Government –supported shadow banking subsystem attracting 

attention with its structure shaped in US, Infonavit and Fovissste in Mexico can be shown as an example.  

2. Internal shadow banking subsystem: Beginning from the early 1980s, that large banks proceed from low 

equity profitability to high equity profitability played quite important role in application of shadow banking 
system. Thanks to this, it was proceeded from equity funding to institutional funding; it was moved from the 

process, in which difference of exchange rate is effective, to the process, in which market is effective; and market 

risk increased, while credit risk intensity decreased (Pozsar et al, 2010: 22). Although the process of interest forms 

and develops in the legal framework of financial holding companies, it legitimated with repealing Glass-Steagall 

Law. Credit mediation process, which can be realized horizontally and vertically, is carried out by application of 

off-balance sheet securitization and techniques of asset management. In internal shadow banking subsystem, other 

than credit mediation of these companies, European banks has also shadow banking activities. The participation 

of these banks in shadow banking credit mediation is limited (Pozsar et al, 2010: 23-30; Cited by. Yiğenoğlu, 2016: 

734). 

3. External shadow banking subsystem: External Shadow Banking, defined as shadow banking subsystem, 

which are realized by nonbank financial institutes and which hold the aim of obtaining gain, are generally shadow 

banking activities, generally diversified and managed by the independent institute. It is in the leadership of special 

investment vehicles (STV) Landesbanks has and security agent in Germany. On the other hand, the other large 

European banks and Japan banks are also important investors of shadow banking (Pozsar et al., 2012). The 

structure of interest, in respect of its content, is expressed as credit mediation process, in which the target of legal 

capital arbitrage is less and which aims to obtain gain from vertical integration (Pozsar et al, 2012). 

4. Parallel Banking: Parallel banking taking place in the scope of external shadow banking, in order to obtain 

specialization and advantage over shadow banking, is expressed as shadow banking subsystem realizing activities 

such as forming debt, service, trade, and funding in scale economy (Pozsar et al., 2012). Although parallel banking 

system is based on specialization, the main target of the system, focusing on specialization of nonbank institutes 

and off-balance sheet transactions, is to enable them to obtain competitive advantage and superiority against banks 

(Pozsar et al, 2010: 45). 

 4  The Benefits and Risks of Shadow Banking System  

It is necessary to actualize a set of major factors toward that shadow banking can run. Therefore, first of all, a 

fund inflow, which is not in the form of deposit and which actualizes in similar ways, must be to the system. On 

the other hand, it is necessary for shadow banking to be transferring type of maturity or liquidity to the other sorts 

of maturity or liquidity. In addition, it means being able to continuously credit risks. Fourth condition is to use 
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direct or indirect financial leverage (FSB, 2011). For being able to mention about shadow banking activities, it is 

necessary for a financial institute to be fulfilling at least one of these transactions counted. In addition to these 

conditions, for shadow banking to be able to exist, it is suggested that only credit mediations and maturity transfers 

are not enough and that it is necessary for system to be able to create the secure and short termed cash assets/ 

(Cited from Tarullo, 2012: 4 by Tarhan, 2013: 7). All of this running has the positive and negative effects in terms 

of both country economy and investors and global financial system. Table 2 summarizes the advantages and 

disadvantages of shadow banking.  

Advantages Disadvantages 

By means of shadow banking both extra fund is provided 
for the system and bills in portfolio can be retransformed 
into liquidity via securitization by the various instruments.  

As in traditional banking system, there can be maturity 

unconformity and liquidity risk. Therefore, some escapes 
can be in stressed periods and, since shadow banking 
institutes do not subject to precautionary regulations like 
banks, the effect of risks can be larger for these institutes.  

Through nonbank channels, credit mediation activities 
can be performed and, thanks to this, positive contribution 
can be made to financial deepening. Hence, it positively 
affects the finance of real economy.  

In the cases, in which asset prices are high and discount 
rates, applied to securitized funding, are low, non-deposit 
funding resources lead these agencies to increase leverage 
rates and can increase cyclicality in financial markets.  

In contrast to the others, shadow banking agencies, 
diversifying financial credit, increase access to credit and 
makes more effective financial system.  

Complex shadow banking activities bring together with it 
the problems resulted from information asymmetry and in 
the periods of crisis and before crisis, for example, investors 
investing on mortgage -backed securities do not correctly 
perceive the risks due to inadequate information.  

With alternative financing mechanisms, presented by 

shadow banking, financial system can become stronger and 
innovative.  

With shadow banking system, connectedness between the 

other financial agencies, can lead to systemic risk. This case 
increases contagion risk.  

Distribution of risks to out of traditional banking system 
can be useful for financial system and mechanisms it can 
diversify investors’ appetite.  

As a result of the events such as escapes to high quality 
assets and closeout, the depth of financial stress can increase. 
This case, also reducing asset prices much more, deepened 
financial stress and can also cause traditional banks to be 
affected from this stress.  

Table 2. Advantage and Disadvantages of Shadow Banking System 

As seen in the table, shadow banking system, besides some advantages it has in terms of running and profitability 

level, brings together with it a set of risks. Due to the risks it holds, five working area of FSB are expressed toward 

the risk subjects put in order as follows (TCMB, 2013: 147); 

1. The relationship of shadow banking and banking and reduction of contagion risk,  

2. Reduction of the risks the escape of monetary market funds will create,  
3. Becoming securitization transactions transparent and standardized,  

4. Reducing risks resulted from transactions of lending repo and security  

5. Identifying and reducing from the other shadow banking agencies and activities  

As a matter of fact, these risks ignored in the rise periods of shadow banking became more remarkable and deep, 

and they were accepted as one of important reasons of global crisis.  

 5  Conclusion and Discussion 

Although shadow banking system, accepted as one of the reasons for global crisis, is a mechanism that is full of 

uncertainties, it attracts attention in terms of advantages it has, compared to traditional banking system. Shadow 

banking system mentioned in many studies, even it is criticized due to asymmetries it causes, becomes widespread 

every passing day and continue to develop. On the other hand, it is clear that the risks it is accompanied by should 

not be ignored.  

As known, in shadow banking, whose main actors are hedge funds, derivatives, common funds of monetary 

market, and repo market, securitization transactions passed to the privilege of shadow banking, which cannot be 

adequately supervised and which forms a bridge between trade banks and investment banks. Trade banks, thanks 

to this, can supply more funds and can make more loan available. On the other hand, again by means of these 

instruments, it is possible for risk to spread across market instead of a single institute and, with this state of it,  

banks can provide higher activity volume and profitability. In spite of this, the system of interest, as in the period 

of global crisis, remained out of supervision and, engendering the possibilities to make use of legal gaps, made 

financial crisis deeper. Hence, by means of legal regulations, in which advantages featured, it is clear that forming 

a shadow banking, in which disadvantages can be minimized as much as possible, is a point that countries have to 

give importance in global economic order.  
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Abstract 

Unemployment is one of the major macroeconomic factors which has always been a big issue for an economy 

as it has a direct influence on living condition of citizens and is helpful in ensuring a sound and growing economic 

system. Based on logical concept it can be said that employment rate states the financial soundness of citizens, 

specifies their spending capacities, saving and investment behavior in real and financial assets; thus, related to 

stock market activities. 

Researchers decided to conduct the study on unemployment; only a factor of macro economy considering its 

significance in research area that has been started with a good number of studies done by different researchers 

based on different countries on different periods, but this study is different from previous studies from some point 

of views: 1) It will cover a huge number of countries with several economic classes; 2) This study will represent 

the relationship between unemployment and stock market returns of the countries under a single study which are 

significant from world perspective because of having power to influence the activities of other countries; 3) This 

study will help researchers, policy makers and learners to get a clear idea about the interrelationship among these 
two components over a wide range of countries together. The study will conduct on all the member countries (35 

countries) of OECD and will use Panel Data analysis for the period of 2008 – 2017. 

 1  Introduction 

The various economic activities of a country influence stock market returns (Liu and Shrestha, 2008). For this 
reason, many studies have been conducted to examine the relationship between stock market and macroeconomic 

factors. Those studies witness the existence of relationship between stock market and macroeconomic factors. 

Unemployment is one of the major macroeconomic factors. It has always been a big issue for an economy as it 

has a direct influence on living condition of citizens and is helpful in ensuring a sound and growing economic 

system. Based on logical concept it can be said that employment rate states the financial soundness of citizens, 

specifies their spending capacities, saving and investment behavior in real and financial assets; thus, related to 

stock market activities. Besides institutional investors, only employed persons can contribute to invest in stock 

market freely and can influence stock prices through creating demand for shares of companies as the scope to 

invest money in stock market is comparatively narrower for unemployed people if no other exception occurs. 

Moreover, an employed person can spend money in buying products of companies, helps to increase productivity 

of companies, increase in demand for funds for companies and high demand for funds results in high stock returns 

and stock prices. From this viewpoint the existence of interrelationship between stock market and unemployment 
is certain/easily understandable, but it is also important to measure the relationship between employment rate and 

stock returns statistically. As we know some factors affect economic activity strongly but some are not. Therefore, 

unemployment factor may have significant impact on some economies but little or no in other economies which 

we can also witness with the results of previous studies that had been done on different countries. Review of 

literatures done by researchers also reveal that in some countries unemployment has significant impact but, in 

some countries, it has insignificant impact on stock market returns.  

Huge number of organizations are working world wide to boost up economic condition of the member countries 

or all the countries of the world through co- operating each other with providing necessary help and support. OECD 

is one of them which was formed to motivate economic progress and trade all over the world, working towards 

the achievement of their goals with different policies and strategies. Countries with different economic classes 

have come under one umbrella through its formation to ensure combined economic progress throughout the world. 

This study has been conducted on OECD countries considering three objectives to be served together. They are: 

1) A large number of countries will come under consideration to be studied together; 

2) Results will show the relationship status between two integral factors of countries with different economic 

classes; 

3) Would be able to see the impact of unemployment on stock returns of the countries aiming to ensure 

economic progress worldwide regardless of concentrating on themselves individually. 

With an extensive review of literature is has been found that a bulk of studies have been conducted before 

considering a number of macro-economic variables together like- money supply, interest rate, industrial 

production, unemployment, inflation, exchange rate etc. Researchers decided to conduct the study on 

unemployment; only a factor of macro economy considering its significance in research area that has been started 
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with a good number of studies done by different researchers based on different countries on different periods, but 

this study is different from previous studies from some point of views: 1) It will cover a huge number of countries 

with several economic classes; 2) This study will represent the relationship between unemployment and stock 

market returns of the countries under a single study which are significant from world perspective because of having 

power to influence the activities of other countries; 3) This study will help researchers, policy makers and learners 

to get a clear idea about the interrelationship among these two components over a wide range of countries together. 

The study has been conducted on all the member countries (35 countries) of OECD and finds that unemployment 
is no the granger cause of Stock Market. There is unidirectional causality between variables. In the long run, the 

stock market is the determinant of unemployment but not vice versa.  

Remaining parts of the paper includes a brief discussion on concepts related to study in section 2, Review of 

previous literatures in section 3, methodology in section 4, analysis, findings and recommendations have been 

structured in section 5. A conclusion has been drawn in section 6 providing a brief of the total study, followed by 

the limitation(s) of the study and future research guideline. 

 1.1  Conceptual Details of Related Key Components 

Generally, unemployment denotes the situation when despite of having sufficient labor force in the economy if 

there is lack of work opportunities for them. The U.S. Bureau of Labor Statistics defines a person as unemployed 

if they are not working but are willing and able to work. More precisely, unemployment is when the labor force is 

seeking employment but cannot find it. After having a good idea about unemployment, it is important to know 

about unemployment rate and formula to calculate it. 

The unemployment rate is the percentage of the labor force that is unemployed. General formula to calculate 

unemployment rate is:  

 

Employment rate or unemployment rate is considered as one of the factors that influence economy; more or less; 

directly or indirectly. Another factor that contributes to economic development of every country is Stock Market. 

It is a mechanism through which funds are transferred from surplus unit to deficit unit of the economy through a 

buying and selling process among the participating parties. It basically exists to perform several functions to 

contribute to economic expansion of a country like- working as an economic barometer to read the prevailing 

economic condition of the country, helping to determine the value of securities, ensuring a safe way of transaction 

between buyers and sellers, contributing to economic growth, promoting saving and investment, helping 

companies in raising funds, helping to allocate fund in a better way; last but not the least, providing a platform to 

liquidate fund easily and quickly.  

In every country along with internal components (Stock market, Macro-micro economic factors, and National 

institutions) there exist external components (foreign aids, loans, support of different international organizations) 

that also contribute to ensure economic development of that particular country. Different organizations play a 

pivotal role in this regard. OECD holds significant position in this aspect as it performs multifarious activities to 

ensure economic development and promotion of business activities worldwide. Its major functions includes-: 

helping governments of member countries in solving universal problems, organizing policies and comparing their 
policy experiences, monitoring economic trends including trade, technology, environment, taxation and 

agriculture, providing statistics intellectual findings, offering peer reviews to member countries and offering helps 

through expertise and ideas to more than 100 non-member countries to improve their economic conditions. 

Therefore, functions of the OECD clearly declare its long term commitment and contribution for overall economic 

development of countries all over the world, also is continuously working to achieve its goal in more innovative 

way, with more appropriate policies and strategies.  

 2  Literature Review 

Stock market plays a significant role in forming and strengthening the economic infrastructure of an economy. 

It is an instrument through which seekers of funds and providers of fund meet together and ensure reciprocal 

benefits among themselves as well as work together in ensuring economic soundness of the respective countries. 

Stock market, being the most significant source of funds in boosting up industrial growth is subject to performance 

risk because of the presence of some macroeconomic variables prevails in an economy. So, it has always been a 

matter of concern to the researchers that whether these macro-economic variables have any relationship with stock 

market, if it has, to what extent and/ or what kind of. A huge number of researches have been made on this topic 

coving different countries of the world. Countries belong to higher income group are USA, UK, Japan, China, 

Taiwan etc. (World Bank data, 2018). Studies in some of these countries reveals different sets of results. Such for 
example: In Japan, Mukherjee and Naka (1995) found that exchange rate, money-supply, industrial production, 

call money rates have positive relation, but inflation, long term government bond rates have negative relation with 

TSE. Liu and Shrestha (2008) mentioned that in China IP and MS are positively but inflation, interest rate and 
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currency value are negatively related to stock prices. Singh, T. et al. (2011) showed a negative relationship between 

selected macroeconomic variables (inflation rate, exchange rate, money supply) and stock returns in Taiwan. 

Along with developed countries, a number of studies have been conducted on upper and lower middle countries 

too. Study of Şerife, Ö. & Ugur, E. (2012) found that GDP and exchange rate have great impact on portfolios of 

companies in Turkey. Kotha, K.K. & Sahu, B. (2016) discloses the presence of long run relation between the BSE 

Sensex and select macroeconomic indicators viz., Exchange Rate, wholesale price index, T-bill rates and M3 in 

their study in India. Pal & Mittal (2011) & Gunasekarage et al. (2004) also showed a significant relationship 

between macroeconomic variables and stock returns, but a different outcome has been observed in the study of 

Tangjitprom (2011) who found insignificant relationship between Interest rate, exchange rate and stock returns in 

his study on Thailand.  

Tangjitprom (2011) cited unemployment rate as a factor that represents general business condition and business 

cycle of a country. Chen et al., (1986) suggested a number of factors in their study that can be analyzed while 

observing stock returns, unemployment rate is one of them. It clearly states the significance of this factor to be 

studied with to learn the impact of macroeconomic factors on stock market.  

Previous literature reveals that a number of studies have been done coving unemployment as one of the important 

factors of macro economy. Different results came into existence. For instance, Gonzalo,J & Taamout,A (2017) 

investigated the short-run impact of anticipated and unanticipated unemployment rates on stock prices in USA 

during 1950-2014. Using nonparametric Granger causality and quantile regression analysis, concluded that only 

anticipated unemployment rate has a strong impact on stock prices and considered unemployment rate as a good 

news for stock prices. Brooks and Tsolacos (1999) in their study also confirmed the existence of significant 

relationship between some macroeconomic factors including unemployment and property returns in UK in their 

study during 1985-1998. Chen et al. (2005) investigated the relationship between macro and non-macroeconomic 

factors and the hotel stock returns on the Taiwan stock exchange for the period of 1989-2003. With regression 

analysis they showed that among all the macro-economic factors merely money supply and the unemployment rate 
significantly explained the movement of hotel stock returns. On the other hand, Francisco J. & Loredana N. (2016) 

conducted a research study on US stock market during 2008-2014 where researchers applied Dow Jones and 

S&P500 indices to analyze the relationship between the US stock market and some relevant US macroeconomic 

factors and found that despite of having positive significant result with other factors unemployment rate and 

interest rate have negative and statistically significant relationships with the stock market. Aktas (2011) studied 

the influence of 19 macroeconomic announcements on equity index options for the period from 1983 to 2002 on 

Istanbul Stock Exchange (ISE) and found out that balance of trade, consumer price index, producer price index, 

employment, housing starts, money supply and retail sales are strongly related with index option returns.  

Besides these studies, there are some studies that provided with different results in respect of the relationship 

between unemployment and stock returns. Farsio, F. & Fazel,S.(2013) conducted a research covering three 

economically significant countries of the world. Researchers investigated the relationship between unemployment 

rate and stock prices in USA, China and Japan during 1970-2011. With Co-integration and Granger Causality tests 

they reached at the decision that it would be a mistake to rely on unemployment rate data to make investment 

decisions in the stock market. They also succeed to show that there is no stable long term relationship between 

unemployment and stock prices.  

Singh,T. et al.(2011) and Şerife, Ö. & Ugur. E. (2012) and Tangjitprom (2011) also found that unemployment 

doesn’t have any significant influence on stock returns in Taiwan, Turkey and Thailand respectively. Tapa N. et al. 

(2016) in their study during 1994-2016 on South Africa also rejects the idea of unemployment being a good 

predictor for stock market returns. Also exhibits that developments in the stock market have no effect on the 

unemployment rate. 

The way macroeconomic factors effecting an economy somehow depends on the state of economy. Orphanides 

(1992) mentioned that stock price response to macroeconomic news depends on state of economy. Blanchard 

(1981) has mentioned in his study that in equilibrium the same news can sometimes be good and sometimes be 

bad for financial assets, depending on the economic condition of an economy, i.e. Expansion or contraction state 

of economy. John H. B. et al . (2002), Boyd et al. (2005) and McQueen and Roley (1993) also run a research on 

US economy. They looked at the impact of unemployment on stock prices and specified that rising unemployment 

has a negative impact on stock prices during contractions but has a positive impact during expansion in the 

economy. Researches statements are evidence on the issue that whether macroeconomic factors bring good or bad 

news for stock market it depends on economic condition of a particular country. Whether is blessing during 
economic expansion can be proved as curse during economic contractions. 

Being motivated by the previous studies showing the relationship between unemployment and stock returns 

covering different aspects, researchers have also conducted this study to measure the relationship between them 

but their study covered OECD countries which made their study unlike from others as no studies have been done 

previously covering all those countries together. 
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 3  Methods 

The question of whether to detrend or to difference a time series prior to further analysis depends on whether 

the time series is TSP (trend-stationary process) or DSP (difference-stationary process). 

A time series is said to have a unit root if we can write it as 

Yt = DTt + ut 

ut = φut−1 + εt 

with φ = 1, εt stationary and DTt a deterministic component. 

ut is stationary and Yt is stationary around the change in the 

deterministic part. In this case Yt ∼ I (1). 

At the last stage of the analyses we use Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test to determine causality 

relationship between variables. It is also possible utilize from test when T>N or T<N situations. Another advantage 

of test is it considers cross section dependence and provides efficient result even in cases where we have 

unbalanced panel data. Dumitrescu-Hurlin (2012) test proposes Homogeneous Non Causality (HNC) hypothesis 

by taking into account both the heterogeneity of the regression model and that of the causal relation. Under the 
alternative hypothesis it is allowed for a subgroup of individuals for which there is no causality relation and a 

subgroup of individuals for which the variable x Granger causes y. so the null hypothesis of HNC is defined as: 

In this equation βi continues as . It can be change across groups. Test also allows some of the individual vectors 

βi equal to 0 (non causality assumption).  

 4  Findings 

Unit Root Tests Results are given in Table 1. 

Unit Root Tests 

Variables 

Stock Market Unemployment 

Level First Difference Level First Difference 

Levin, Lin & Chu t -1.36864*** -28.5338* -0.08063 -20.8011* 

ADF - Fisher Chi-square 76.7271** 925.100* 48.9566 1083.90* 

PP - Fisher Chi-square 34.5195 922.250* 32.7876 1451.47* 
Note: *, **, and ***; indicating that the relevant variable is stationary at 1%, 5% and 10% significance levels, respectively. 

Table 1. Unit Root Tests Results 

According to the results of stationarity test, both variables were determined to be stationarity in the first 

difference (I(1)). The first difference of the series was used for Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Causality Tests. 

Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Causality Tests the results are as follows:  

Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Causality Tests Results 

    
     Null Hypothesis: W-Stat. Zbar-Stat. Prob.  

    
     Stock Market does not homogeneously cause Unemployment  19.1706  11.8895 0.0000 

 Unemployment does not homogeneously cause Stock Market  8.71240  0.39229 0.6948 

    
    According to these results, the null hypothesis of “Stock Market does not homogeneously cause Unemployment” 

is rejected at the 5% significance level. Stock Market is the granger cause of Unemployment. The null hypothesis 

of “Unemployment does not homogeneously cause Stock Market” is not rejected at the 5% significance level. 

Unemployment is no the granger cause of Stock Market. There is unidirectional causality between variables. In 

the long run, the stock market is the determinant of unemployment but not vice versa.  

 5  Results 

Unemployment is not the granger cause of Stock Market. There is unidirectional causality between variables. In 

the long run, the stock market is the determinant of unemployment but not vice versa. The cointegration will tell 

us the relationship of long run and short among these two while causality indicates either unemployment is causing 

Stock Market or either Stock Market is causing unemployment or either both variables are causing each other. 
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Abstract 

This study focuses on employment status and mobilization processes of women at 102 hospitals in 12 provinces 

of Turkey. The main question of the research is whether women face glass ceiling problem at hospitals, which are 

the locomotive stations of the healthcare sector. According to research findings based on institutional analysis, 

questionnaires and in-depth interviews, there is an obvious glass ceiling problem at hospitals. Although the 

proportion of women working at hospitals is higher than that of men, there are more men at administrative level 

than women. In this respect, no significant difference has been found between private hospitals and public 
hospitals. In both sectors, women clearly fall behind men regarding mobilization processes. This is due to working 

conditions and social relations within hospitals as well as personal preferences. 

 1  Literature Review 

Women, nowhere in the world, have the same opportunities as men to rise at work. There are a number of visible 

or invisible obstacles that obstruct women in respect to mobilization process. In the literature, this is called "glass 
ceiling syndrome" (Elliott and Smith, 2004). The glass ceiling is a global problem and is a barrier that women face 

in work life all over the world (Weyer, 2006). This barrier is not a measurable or visible one such as educational 

level or work experience (Powell and Butterfield, 2003). The term “glass”, refers to invisible and unpassable 

obstacles (Hoobler et al., 2009). 

There are many factors that prevent women from rising at work. These might be summarized under three 
headings: Personal, institutional and social factors. Personal preference (White, et. al., 1992), self-doubt and 

double responsibility (Laughlin, 2011) are among the personal barriers to the rise of women. They cannot get rid 

of their family responsibilities even when they get mobilized to managerial positions in business life. As reported 

by veral researches, women prioritize family life over work and they make their career plans accordingly. This 

causes women to take on lower positions as a personal preference (Thompson and Cavallaro, 2007). 

There are a multitude of institutional factors that prevent the rise of women in business life. Organizational 
culture, institutional policies, lack of consultancy, difficulties in participating in informal communication 

networks, mobbing in the workplace, discrimination or sexual harassment are the reasons for institutional factors 

(Froide, 2009). The perception that the managers are male, which is prevalent in the organizational culture, also 

reflects on the policies of institutions (Klenke, 1996). In working life, informal social relations with persons in 

effective positions are as important as skill, knowledge and ability in recruitment and promotion processes 

(Cannings 1988). Informal relations are one of the important means of making progress in career. Such 

relationships increase visibility, career planning, strategy development and professional support as well as 

information exchange (Granovetter, 1995; Ibarra, 1993; Moore, 1990). Friendship relations within institutions are 

often gender-based. Non-work-related social relations with colleagues and supervisors are often formed or 

strengthened through various activities that take place in the evenings after work or on weekends (Miller, 2004). 

This causes women to stay out of informal social networks. 

Psychological and sexual harassment in the workplace is another reason among the institutional factors 

preventing women from rising at work and holding on to business life. As reported by the US Department of Labor, 

37 percent of employees in the US are exposed to mobbing at work (Lutgen-Sandvik and Sypher, 2007). According 

to a survey, 40 percent of women exposed to mobbing in the workplace in Sweden were psychologically abused 

by other women, 30 percent by men, and 30 percent by both sexes (Leyman, 1996). 

Another one of the reasons preventing the women from rising in business life is related to gender roles. Sex-

specific patterns continuous, and they resist to change. These patterns teach not only beliefs about men and women, 

but also how they should be (Dodge et al., 1995). The masculine and feminine cultures of societies influence 

women's status in the work life. According to the researches, there are less barriers to women being managers 

when the values and norms in a society are closer to the feminine culture (Grosvold, 2011). Societies such as Japan, 

Austria, Venezuela, Italy, Switzerland and Mexico have masculine cultures, while Norway, Sweden, the 

Netherlands, Denmark and Finland have a feminine culture, according to a research conducted by G. Hofstede on 
a total of 11,600 people from 40 countries in 2010. As stated in Hofstede's research, masculine and feminine 

cultures do not have any impact upon occupational distribution of women and men, whereas women living in 

countries with feminine cultures are more likely to work in technical jobs and learned professions (Hofstede and 

Minkov, 2010). 

In short, women are expected to care for children, elderly and patients at home, as well as they are supposed to 

be sensitive and polite, for they are socialized in accordance with their gender roles. Besides, they are expected to 
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prefer occupations such as teacher, nurse, secretary, and customer representative when they work. However, values 

such as strong, powerful, ambitious, courageous, and independent which gender roles attribute to men lead men to 

tend to professions such as soldier, engineer, merchant and administrator (Dökmen, 2004). As a consequence of 

cultural patterns, women concentrate in low-wage and relatively low prestigious sectors and fields, while men 

concentrate in prestigious professions with high income. 

As mentioned above, the glass ceiling problem is a global problem and is seen in every country in one way or 

another. Despite the fact that the rate of female students receiving business education in the US is 57 percent, the 

ratio of women in the top management of the enterprises is too small. There are no female executives in 10 percent 

of the largest five hundred companies in the United States, while 25 percent have three or four female executives 

in total (Catalyst, 2013). In the United States, the percentage of senior female executives in banking and financial 

institutions that are known as sectors in which women concentrate is around 12 percent and in the health sector it 

is around 14 percent (Ellemers et. al., 2012). 

To overcome this problem, some European countries have introduced quotas. In countries where quotas are 

applied, the proportions are not the same as men, albeit relatively better for women. In Norway, where the quota 

is mandatory, the proportion of female managers is 36 percent, while in Sweden and Finland it is 27 percent. 

Despite strict legal regulations in recent years, the female executive rate in France has not exceeded 18 percent. 

Japan has the worst performance in terms of the level of female executive among developed countries. In Japan, 

the proportion of female executives is only 1 percent. Developing or underdeveloped countries are in a much worse 

state than developed countries in this regard. In developing countries, the average proportion of senior female 
executives is around 7 percent (The Guardian, 2013).  

 2  Women in Turkish Health Sector  

Women's employment in Turkey concentrates in mainly four sectors: health, education, finance and 

telecommunication. There are people from various professions with different qualifications in the health sector. 
According to data from the Ministry of Health, the number of healthcare workers in 2002 increased from 378,551 

to 735,159 in 2013.  

In the health sector, various health professionals, such as physicians, nurses, midwives, technicians, who need 

to get vocational training for a long time and cannot be substituted with other professional groups, are working. 

This leads the sector to always have difficulties having enough number of employees (Belek 2001). 

Within the scope of the health transformation program that was held in Turkey in 2003, which paved the way 

for providing private medical service, the number of private hospitals and polyclinics has increased rapidly 

(Yıldırım, 2013). According to the 2013 data, there are 413 private clinics and 913 medical centers in Turkey 

(Sağlık Bakanlığı, 2014). In 2013, the total number of physicians working in the private sector was 28,466, the 

number of nurses and midwives was 25,718 and the number of other health personnel was 26,393. The total number 

of people working in the private health care sector was 139,933, accounting for 19 percent of the total employment 

in the health sector (Ibid). 

In the health sector, the number of physicians increased from 72,393 in 2002 to 139,544 in 2013 and the number 

of nurses increased from 83,964 to 224,618 (Sağlık Bakanlığı, 2014). The proportion of female physicians 

employed in the Ministry of Health and university hospitals is 34 percent. Due to the increase in the ratio of female 

students studying at the medical faculties, the occupation of physicians is expected to be a more female-oriented 

profession in the coming years (Kuzucu, 2007). In the health sector, women constitute 72 percent of auxiliary staff 

such as laborants and health technicians; 63 percent of office workers and customer service employees and 51 
percent of service and sales staff. In these occupations defined as auxiliary staff, there is no chance for women to 

rise (Urhan and Etiler, 2011). 

In 2013, the number of physicians per hundred thousand people is 325 in EU member states, while 174 in Turkey 

(Sağlık Bakanlığı, 2014). These data indicate that the number of physicians in Turkey is quite inadequate compared 

to the EU countries. The number of nurses and midwives per hundred thousand people is 869 in developed 
countries and 836 in EU countries whereas it is only 252 in Turkey (Ibid). In the health sector, there is a shortage 

of midwives and nurses. For this reason, the workload of midwives and nurses is extremely heavy. The health 

sector inherently requires working at nights and holidays. Thus, there are different types of shifts in the sector 

(Ekici and Özçelik, 2011). This poses problems for women working in the sector. 

 3  Research Method 

The main subject of the present study is the problems faced by women working in the health sector in Turkey 

and the obstacles to their rise at work. The study was conducted on women who work in various positions at 

hospitals. In this context, hospital managers, chief physicians, doctors, nurses, technical staff, civil servants and 

midwives were included. The research mainly focuses on the problems that women working in these institutions 
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have due to family, social environment and business environment; and the difficulties they face during the 

promotion process. 

Our research was conducted in 102 hospitals in 12 provinces and districts selected according to the NUTS2 

zoning system. The research was designed based on three methods. These are respectively institutional analysis, 

questionnaires based on face-to-face interviews and in-depth interviews.  

In hospitals evaluated within the institutional analysis, the number of personnel in total, the number of female 

personnel and the positions in which women work, were investigated. Information on this subject was gathered 
through interviews with the institution's managers and questionnaires made at the institutional level. In this context, 

it was also searched whether there is a difference between the private sector and the public sector in terms of 

gender distribution and the glass ceiling problem at 102 hospitals included in the study. 

Secondly in the research, a comprehensive questionnaire was answered by women working at 102 hospitals, 

who were selected with stratified and simple random sampling technique. 10 women from each hospital working 

in different positions, were included in the study. The survey included a total of 1020 woman working in different 
positions such as doctors, nurses, technicians, secretaries, civil servants and midwives. In the questionnaire, it was 

mainly aimed to determine the problems caused by the family, the social environment and the business 

environment, and to what extent these problems are reflected in the working life. 

  Number of Hospitals Number of Respondents Percent 

Ankara 12 120 11,8 

Antalya 8 80 7,8 

Bursa 8 80 7,8 

Diyarbakır 6 60 5,9 

Edirne 6 60 5,9 

Erzurum 6 60 5,9 

İstanbul 16 160 15,7 

İzmir 12 120 11,8 

Kayseri 8 80 7,8 

Samsun 8 80 7,8 

Trabzon 6 60 5,9 

Van 6 60 5,9 

Total 102 1020 100 

Table 1. Sample Distribution 

Thirdly, in-depth interviews were conducted face-to-face with hospital managers. Interviews were carried out in 

seven provinces, one in each geographical region. These are Ankara, Istanbul, Izmir, Diyarbakir, Antalya, Samsun 
and Van. Interviewees consisted of 10 male and 10 female managers.  

The main subjects of the interviews are the comparison of the performances of women at work with men, the 

satisfaction level of women workers, the problems that women employees face and the obstacles to their rise at 

work in the eyes of managers. The reason for including male directors in interviews was to compare both of the 

genders' outlooks on the problem. The research findings are based on the data acquired in three ways.  

The area study of the research was conducted between March 2014 and October 2015. 

 4  Research Findings 

The present research focuses on two main problems: the ratio of men and women in hospital administration and 

the attitudes of women to the executives as well as their own working conditions. From this point of view, the 

research findings are also planned to provide analysis for these two subjects separately. 

 4.1  The Glass Ceiling Problem at Hospitals 

Table 1 shows the total number of female and male staff working at hospitals. As can be seen in the table, there 

are more than 50 thousand personnel working in different positions at hospital. Some of the hospitals that are 

included in the research employ more than a thousand staff, while others have the capacity to employ about 100 

only. Particularly, private hospitals prefer to serve with fewer staff than state hospitals. 
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  Female Male Total 

Hospital manager 14 81 95 

Assistant hospital manager 70 120 190 

Chief physician  12 90 102 

Chief physician assistant 51 178 229 

Administrative financial manager 22 79 101 

Administrative financial manager assistant 41 117 158 

Medical services manager 61 37 98 

Medical services manager assistant 62 67 129 

Physician 7029 8334 15363 

Nurse/civil servant 19775 10499 30274 

Technician 1289 2305 3594 

Total 28426 21907 50435 

Table 2. Vocational Distribution of those Included in the Research 

According to research findings, the proportion of women working in different positions at the 102 hospitals is 

significantly higher than males (56 to 44 percent). However, as seen in Table 4, the proportion of women in 

administrative positions such as hospital manager, chief physician and chief physician assistant is significantly 

lower than that of men. 
 

N % 
Female 28442 56,4 

Male 21993 43,6 

Total 50435 100 

Table 3. Gender Distribution of Employees 

The hospitals are administered by a manager according to a regulation brought in about the hospitals during the 

dates of the research. In the previous regulation, the main authority in the hospital was the chief physician. 
However, the new regulation gives full authorization to the hospital managers regarding all the hospital operations, 

while assigning the health care services to the chief physician. Some of the private hospitals do not have a manager. 

The role of the manager has been taken on by the owner of the hospital or the chairman of the executive board. In 

the study, to investigate the glass ceiling problem, a question was asked about who the hospital managers consist 

of. As shown in Table 4, only 14 percent of hospital managers are women. Approximately 7 percent of the hospitals 

included in the research do not have any managers. It is significant to remember that the hospitals where there is 

no manager are mostly private hospitals. Based on these data, we can say that there is noticeably a glass ceiling 

problem at the managerial level at hospitals. 
 

Hospital Manager Chief Physician Chief Physician Assistant  

Female 13,7 11,8 22,3 

Male 79,4 88,2 77,7 

None 6,9 
  

Total 100 100 100 

Table 4. Gender Distribution at Senior Management Level 

A similar situation is seen at the level of chief physicians regarding the glass ceiling syndrome at hospitals. As 

shown in Table 4, only about 12 percent of the chief physicians are women and 88 percent are men. The proportion 

of women at the level of chief physician assistant nearly doubles that of position of chief physician (22 percent). 

Senior bureaucrats or politicians in the health sector decide who are to be the chief physicians at public hospitals. 

In the private sector, this decision naturally belongs to employers. Therefore, it would not be wrong to say that the 

head office in the public sector is determined through high-level references. 

A male chief physician, one of the interviewees (T. T., 2014), expressed this assessment as follows:  

"There are very qualified female physicians who have strong personality, can be influential and manage the 
hospital. However, they must have high-level references to be able to reach the senior management positions.”  

However, this is not the case for the position of chief physician assistant. On this point, performance is more 

involved. Nonetheless, as chief physicians generally determine who are to be the chief assistant, it is easier for 

women to take more places in these positions. 
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Administrative Financial Manager Medical Services Manager 

Female 22,6 59,8 

Male 77,4 36,3 

None 
 

3,9 

Total 100 100 

Table 5. Gender Distribution in Middle-Level Managerial Positions 

During the interviews, it was stated that women concentrate more in the middle level management positions in 

the health sector. The data shown in Table 5 confirms this statement. Likewise, it is seen that 60 percent of the 

managers in the units related to medical services are women. One of the research participants expressed this point: 

"Monetary affairs, appointments, that is, affairs with institutions such as the Ministry and SGK (Social Security 
Institution) are managed by the senior management, which is dominated by men. Nevertheless, positions in middle-

level management are dominated by women. Because, in this regard, not women’s authority, but their expertise is 

of importance" (Same participant).  

Starting from these data, one can assume that reaching the senior management level is not performance oriented 

but it is determined by the senior bureaucracy, politics or business circles. These preferences, as the research 

findings reveal, are disadvantageous to women. However, in areas where expertise is required, women may take 

up more positions depending on their qualifications. 
 

Hospital Manager Chief Physician Chief Physician Assistant  
Public Private Public Private Public Private 

Female 13,0 16,3 15,7 7,8 19,2 28,8 

Male 87,0 83,7 84,3 92,2 80,8 71,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Table 6. Sectoral Distribution of Senior Management Positions 

Is there a meaningful difference in the rate of female managers between public hospitals and private hospitals 

regarding the positions of hospital manager, chief physician and chief physician assistant? As shown in Table 6, 

proportion of women at the hospital manager level is higher at private hospitals. At private hospitals, the proportion 

of female managers is 3 percent higher than public hospitals. Despite different rates seen between the two sectors 

it seems that this difference is not statistically significant (P=.656, P≥ .05). In other words, there is not statistically 

enough difference between public hospitals and private hospitals in respect to the gender of their managers.  

  Sector N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Sig. (2 tailed) 

Hospital 

Manager 

Public 46 1,13 ,341 ,050 

0,656 Private 49 1,16 ,373 ,053 

  

Chief Physician 
Public 51 1,16 ,367 ,051 

0,223 Private 51 1,08 ,272 ,038 

  
Chief Physician 

Assistant 

Public 51 1,20 ,401 ,056 

0,355 Private 51 1,27 ,451 ,063 

Table 7. Statistical Analysis of Gender Distribution in Senior Management Positions 

According to results of the investigation regarding the chief physician level, the proportion of female chief 

physicians is higher at public hospitals than private hospitals. There is a difference of about 8 percent between the 

two. However, this difference seems not to be statistically significant (P=.223, P≥ .05). At the level of chief 

physician assistant, it is seen that the number of female chief physician assistants at private hospitals is 
proportionally higher than that of public hospitals. But, there is no statistically significant difference between 

public and private hospitals in that respect (P=.355, P≥ .05). 
 

Administrative 

Financial Manager 

Medical Services 

Manager  
Public Private Public Private 

Female 14,0 29,4 65,3 59,2 

Male 86,0 70,6 34,7 40,8 

Total 100 100 100 100 

Table 8. Gender Distribution in Middle-Level Management Positions 

A similar assessment is also relevant for mid-level management staff. The performance of private hospitals 

regarding the position of administrative financial manager seems to be proportionally higher than public hospitals. 



SESSION 1B: Sectoral analysis 105 

But according to the result of t-test analysis this difference is not statistically significant (P=.62, P≥ .05). As to the 

medical services management, it is apparent that the proportion of women is higher at public hospitals than private 

hospitals. But the difference between two groups of hospitals is not statistically significant enough (P=.537, P≥ 

.05). 

As the results of investigation are apparently indicate, there is not considerable difference between public 

hospitals and private hospitals in respect to the gender of those who hold the top as well as middle-level managerial 

positions.  

 4.2  Attitudes Towards Working Conditions and Administration 

Regarding the problems faced by women working in the health sector, family responsibility clearly stands out. 

More than half of the women express that their family responsibilities pose the most important challenge to their 

career. Besides, social prejudice and unequal treatment of the institution are the other problems. There is no 

statistically significant difference between the public sector and the private sector (P = .656, P≥ .05). 

  Public Private Average 

Family responsibilities 53,7 53,7 53,7 

Social prejudices 18,6 18,9 18,8 

Unequal treatment of institution 21,8 23,6 22,8 

Other 5,9 3,7 4,8 

Total 100 100 100 

Table 9. The Most Important Challenge Faced by Women Working in Health Sector? 

One of the questions addressed to the participants was “which gender, they think would manage better”. 
According to the answers to this question, the number of those who think that men would be better managers is 

more than women thinking that they would be better managers. Percentage of difference between the two is 11 in 

favor of men. This can be considered in connection with socialization and cultural patterns as mentioned above. 

This is because the notion that men would be better managers is a mainstream idea in cultural values of Turkish 

society (Sakallı, 2003). There was no statistically remarkable difference between the private and the public sectors 

in this respect (P =.434, P≥ .05). 

  Public Private Average 

Female 24,9 21,5 23,1 

Male 31,4 34,3 32,9 

Both alike 43,7 44,2 43,9 

Total 100 100 100 

Table 10. Which Gender Do You Think Would Be Better Managers in Your Profession? 

As a follow-up question, it was also asked whether they preferred female or male managers. According to the 

answer to this question, among the women working at hospital, the percentage of those who prefer male managers 

is higher than those who prefer the female managers.  

There is no major difference between the two, yet it confirms the previous data that is in favor of men. Most 

women who participated in the survey state that gender of the manager is of no importance to them.  

  Public Private Average 

Male 26,7 24,3 25,5 

Female 23,1 22,5 22,8 

No difference 50,2 53,2 51,7 

Total 100 100 100 

Table 11. Which Gender Do You Prefer Your Manager to be; Male or Female?  

When examining this on a sectoral basis, it should be noted that there is no statistically considerable difference 

between the private sector and the public sector in this context. In other words, the attitudes of the women working 

in both sectors towards the gender of the manager are alike.  

 5  Evaluation and Discussion 

Why do women in the healthcare sector not get management positions much? It may well be argued that the 

three views expressed in the in-depth interviews play a significant role in this respect. First, it would not be wrong 

say that favoritism based on political tendency, kinship or friendship plays a role in this regard. At public hospitals, 

senior management is defined by political or higher-level bureaucratic networks. As such, such references can be 

determining factor for senior management at hospitals. To point out this situation, one of the participants uttered 

the following statements: 
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"In the health sector, to get managerial positions, such as manager and chief physician, is often possible through 
political connections. You cannot get these positions with your own efforts or your competence " (S. K., 2015).  

Secondly, it can be said that priorities of private sector serve a function in this sense. The private sector is profit-

oriented. Naturally, it aims to get maximum efficiency from the managers. Regarding overtime working and heavy 

working conditions, men are more flexible than women. This makes men in the private sector more advantageous 

than women in the managerial positions. 

The third reason is that women are not willing to reach the senior management positions which require 

responsibilities. A hospital administrator (E. Y., 2014) expresses this through following statements: 

"Administrators need to spare a lot of time for hospital. They have to work late at nights and come on weekends 

to attend meetings. Women cannot spare time for their houses when they do it for hospital. And women are not 

very enthusiastic about being a manager, because they cannot take on heavy responsibilities of management."  

A woman (H. S., 2015) who works as a chief physician assistant at a public hospital has confirmed that by stating 

these: 

"They offered me to choose between the positions of chief physician and the assistant. I preferred to be assistant. 
Being a chief physician both requires a lot of responsibilities and to deal with senior managers. It is very painful 

to deal with the seniors, and to represent the institution there. Because I did not want to deal with the seniors, I 

chose to settle for being assistant. There is only one authority above me at the moment. I do not have any trouble. 

I think I have done well choosing this.” 

Despite their successful positions in the public space, women continue to play the roles of housewife and 

motherhood, while maintaining their roles in the public space. The double responsibility that women have to bear 

makes them fall behind men in terms of management which requires heavy working conditions, responsibilities 

and intense work. A participant, pointing to the importance of family support, expressed the following opinion on 

this difficulty:  

"You have the capacity to be a manager. But when you go to hospital at night or on weekend, your husband sulks 
about it. When you want to fulfill the requirements of the managerial position, your husband does not want your 

promotion to the upper level positions." (Same participant).  

In this context, it is meaningful that some women who have reached the top level management are divorced. 

 6  Conclusion 

In conclusion, our research reveals that there is distinctly a glass ceiling problem both at public and private 
hospitals in Turkey. This is evidenced by the fact that women are clearly below males in senior management 

positions at hospitals. We have found out the importance of two points lying at the root of this problem: Personal 

preferences due to family responsibility and heavy working conditions and political and bureaucratic connections. 

Female specialists qualified enough to take part in hospital management prefer middle-level management jobs 

with less responsibilities rather than coming to senior management positions due to the double burden of family 

and work responsibilities. But those, who try to overcome these and rise at work, face political and bureaucratic 

obstacles, though. 
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Abstract 

In the article the author studied the process of planning production capacities at textile enterprises. The author 

considers the production capacity as a reflection of the maximum possible release of the ready-to-sell products of 

the relevant nomenclature within the established timeframe while effectively using the production potential of the 

enterprise. This implies the full use of all economic resources based on the use of advanced technology, advanced 

forms and methods of organizing labor and production. An important task for enterprises in the use of production 

capacity is to plan production capacity. Since in the case of not matching the production capacity to the parameters 

of the market environment, the enterprise has the risk of losing its target market due to the expectation of 

manufacturing an order or the capture of a larger market share by competitors. Otherwise, excess capacity will 

cause problems in the formation of market demand, which will inevitably lead to loss of income due to excessive 

costs to maintain the production system in an optimal state, such as: inventory, depreciation, staff salaries. Founded 
that solving the problem of planning production capacity lays the foundation for ensuring rhythmicity. The concept 

of strategic capacity planning relies on achieving economies of scale and development curves, focusing the 

capacity and flexibility of production. At the end of the article has been visually presented the process of capacity 

planning and suggests the decision tree, balance models, breakeven analysis and sensitivity analysis as evaluation 

methods for solving the design problem of production capacity. 

 1  Introduction 

In 2017, 34 investment projects worth $ 356.9 million were realized in Uzbekistan in the textile industry, writes 

kommersant.uz, citing data obtained by the Association of Textile and Clothing and Fabrics Enterprises 

(Uztektilprom).The projects concerned modernization, technical and technological re-equipment of existing 

enterprises and the creation of new plants. Their export potential is estimated at 151.7 million dollars, whereas in 

2017 the volume of exports of enterprises in the sector, according to preliminary estimates, amounted to 1.16 

billion dollars.  

Uzbek textile products are supplied to more than 50 countries. The share of products with high added value was 

over 40%. If in early 2017 there were 293 exporting enterprises, then by the end of the year their number had 

reached 350. The growth of export indicators of the sphere is supported by the work of 64 trading houses operating 

in different countries of the world. To date, about 7,000 enterprises of the industry are operating in the republic, 

capacity for production of cotton fiber in the amount of 1.4 million tons has been created, of which about 60% is 

used to meet the needs of domestic textile enterprises. And this causes the development of a strategy for the use of 

production capacity at textile enterprises (Yarnsandfiber, 2017). 

 2  Literature Review 

The main methodological views of resource management were formed in the classical works of scientists 

N.Douglass (N. Douglass,1994), A. Marshall (A. Marshall,1879), C. J. McNair and Richard Vangermeersch 

(C.J.McNair and Richard Vangermeersch, 1998) and R.B.Chase (R.B.Chase,1981) . The most famous great 

contribution to the research and definition of the theory of control of production capacity was made by these 

scientists.  

Also, the issues of production funds were discussed in the scientific works of CIS scholars of economists as well 

as V.A.Vodyanov (Vodyanov A.,2006), N.L. Zaitsev (Zaitsev N.L.,2004), I.M. Petrovich (Petrovich I.M.,2002), 

R.A. Fatkhutdinov (Fathutdinov, R.A.,2001). In their scientific works are considered the management of 

production capacities of industrial enterprises. In Uzbekistan theoretical questions were engaged in theoretical 

questions of management of the industrial enterprises and organizational features have been studied by leading 

local scientist-economists as M.Sharifkhodjaev (M.Sharifkhodjaev,2001), S.S.Gulyamov (S.S.Gulyamov,2006) 

and N.K.Yuldashev (N.K.Yuldashev,2012). Results of research works about dynamic Capacity Management with 
General Upgrading was published by Yueshan Yu., Xin Chen and Fuqiang Zhang (Yueshan Yu. et al.,2005). 

 3  Production Capacity and Capacity Planning Types 

 3.1  Capacity Planning Types 

Capacity planning in project management means obtaining or creating the necessary capacities in the form of 

suitable employees. In doing this, you have to constantly look ahead. At the same time, you have to consider the 
company’s strategic goals – the basis for corporate success (theprojectgroup,2108). 

Capacity planning is a long-term solution that establishes the overall level of the company's resources. It extends 

far beyond the forecast horizon for the acquisition of resources. Decisions on the volume of capacity affect the 
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duration of the production cycle, the response of consumers, production costs and the competitiveness of the 

enterprise. Inadequate capacity planning can lead to loss of consumers and business. Excessive capacity can 

deplete the company's resources and prevent investment in more profitable enterprises. 

Depending on the period of the period for which the capacity utilization planning is carried out, the long-term, 

medium-term, and short-term are distinguished (Fig.1.). 

Figure 1. Scheme of Capacity Planning Types. 
 

It should be noted that the long-term capacity planning should be handled by senior executives and they must 

also approve a plan. In the process of independent study of the deep assimilation of the position on capacity 

planning will contribute to understanding the concept of capacity planning. In the world practice at the present 

stage, the concept of the best operational level is widely used. The best operating level is that capacity for which 

the average unit cost is at a minimum. Note that as we move down the unit cost curve for each plant size, we 
achieve economies of scale until we reach the best operating level. and then we encounter diseconomies of scale 

as we exceed this point (theoperationsmanagement,2018). 

This is the level of production capacity for which the production process was designed and, consequently, the 

volume of production (the cost of production), at which the average unit cost of production is minimal. The 

definition of this minimum is a complex task, since in the course of its solution it is necessary to take into account 
the relationship between the distribution of fixed overheads and the cost of overtime, the degree of equipment 

wear, the level of marriage and other costs. An important indicator is also the utilization factor of production 

capacities. Designing production capacities is a field of strategic decisions related to a significant amount of capital 

investments. The design capacity, on the one hand, sets the upper limit of the possible output volume, and on the 

other hand - determines the lower limit of the required operating costs. The goal of strategic planning of production 

capacities is to create the necessary level of consumed resources - production space and equipment, the total 

volume of labor - in order to implement the company's long-term competitive program. The established level of 

production capacity directly influences the choice of strategic approaches to the management of the production 

system, as well as the indicators of strategic evaluation of the performance of the enterprise: - the ability to respond 

in response to the actions of market competitors - to block their attacks; - adaptation of production following 

fluctuations in market demand - systematic increase or decrease in output; - transformation of the value chain and 

changing the structure of production costs in order to ensure a competitive advantage; - selection of a general 
policy for managing inventories - a positioning strategy products; - efficiency of management of production 

personnel - selection, reception and rotation of staff. 

Capacity 

planning 

Long-term planning - the planning period is more than one year. 
Before such planning is applied in cases where it takes a long time to 
purchase production assets or their realization (buildings, equipment, 

production facilities). 

Medium-term 

planning is a monthly, 
quarterly plan for 6-
18 months. In this 

case, the production 
capacity can be varied 
by hiring additional 
labor, acquiring new 

tools 

Short-term planning 
- less than one month. 

This procedure 
involves the process of 
adding schedules for a 

day or for a week and 
consists in adjusting 

the production process 
to eliminate the 

difference between the 
planned and actually 

achieved results of this 

process. 

https://www.theoperationsmanagement.com/brueggers-bagel-bakeries-4095
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 3.2  Proportionality of Production 

In the event that the production capacity does not match the parameters of the market environment, the company 

may lose its target market due to slow customer service (waiting time for order making) or the competitors' capture 

of a larger market share. Otherwise, excess capacity will cause problems in the formation of market demand, which 

will inevitably lead to loss of income due to excessive costs to maintain the production system in an optimal state 

(inventory, depreciation, staff salaries). Solving the problem of strategic production capacity planning paves the 

way for the formation of a rational model of the production rhythm by creating the necessary conditions in the 
implementation of key principles of production organization. First, the required degree of conformity of the 

production program of the enterprise (according to the nomenclature, volumes of output and labor intensity) of its 

production capacity is provided (in the context of each planning period for all levels of the hierarchy - workshop, 

site, workplace), which means the realization of the principle of proportionality. Proportionality of production is 

supported by the timely replacement of tools, increasing the level of mechanization and automation of production. 

This, in turn, requires a systematic approach to solving the issues of reconstruction and technical re-equipment of 

production, planning the development of new production capacities. Secondly, carefully planned development of 

production capacity ensures compliance with the principle of the continuity of the production process by 

minimizing losses due to the continuous loading of workplaces and the continuous production of labor items, 

which determines the key condition for the most efficient production process. Third, one of the main tasks of 

capacity planning is to ensure the necessary level of production flexibility - labor mobility, the rapid transition of 

production sites to the production of new products, the use of alternative technologies and methods for obtaining 
blanks.  

 3.3  Conceptual Bases of Strategic Planning.  

The need for a strategic approach to the design of production capacities lies in the company's desire, on the one 

hand, to maximize the effect of output scale and achieve the highest degree of productivity growth; on the other 

hand, to limit the number of tasks performed to improve management efficiency and to ensure maximum flexibility 

of production systems. The concept of the scale effect of the issue determines the possibility of gaining advantages 
in the field of logistics, organization of the production process, product distribution system, strategy and marketing 

tactics due to the increase in sales volumes. A direct possibility of obtaining additional economic benefits is 

associated with a decrease in average unit costs per unit of output. Expansion of production capacity in this case 

will lead to a greater market share, which means a further growth in production, ensuring a progressive reduction 

in the cost of production. With the increase in the volume of output, the value of fixed costs per unit of output 

tends to decrease: 

C/Q            min,    Q            max 

here Q – volume of production in natural or value units;  

C – constant costs associated with the production and sale of products. 

Savings are primarily due to a reduction in the costs of operation and maintenance of production equipment, 

general workshop and general factory costs. The gain can be obtained due to the purchase of significant volumes 
of the initial components of production: both circulating assets - raw materials and materials, and fixed production 

assets - design and purchase of production lines. Efficiency is increased due to a more complete use of production 

resources - increasing the shift and utilization ratio of equipment, optimizing material (transport) flows on the basis 

of rational choice of the movement of labor objects on the operations of the technological process. In the final 

analysis, the development of such a situation positively affects the maintenance of the rhythm of production 

through the organization of the highest degree of continuity on the basis of a full and proportional resumption of 

the production process. However, at a certain stage in the development of production, there arises the problem of 

a negative effect (Galloway L.,2001) - limiting the ability to match the parameters of market demand. With the 

growth in production scale, in order to continuously support demand at a level that provides full capacity 

utilization, a company can (and in some cases simply have no choice) to make significant discounts from the price 

of the manufactured product, which negates the scale effect. The theory of the effect of mastering production 

(learning curves) is a reduction in the cost of production as experience is accumulated. If there is a development 
effect in the industry, the company, which first started manufacturing products, can get a competitive advantage 

due to low costs: 

Vc          min,  Qoutput         max 

here  Qoutput – accumulated (over time) output;  

Vc – variable costs per unit of output.  

Reduction of variable costs is primarily due to the growth of labor productivity due to improved methods of 

organizing production. At the first stages of the development of production, considerable involvement of labor and 

material resources is needed, which is expressed in high costs. A further increase in the volume of production of 

new products determines the tendency to reduce the labor intensity of its production. In turn, the dynamics of labor 

input conditions the process of reducing the variable costs attributable to the manufacture of one product. The 

effect of product development is most clearly manifested in conditions of mass and serial production. In a single 
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production, it is almost invisible. Using the opening opportunities in terms of economies of scale, the enterprise 

gets certain advantages in the competitive struggle due to the organization of production with lower costs and the 

implementation of an aggressive strategy in pricing and increasing market share. Initially, having designed 

significant production capacities, the company gets an opportunity to produce more than its competitors, which 

leads to price leadership. Keeping this strategy, the company can rapidly increase production volumes, which will 

allow it to increase the speed of advancement along the curve of experience, which means that it will reduce costs 

and increase the volumes of possible production (Brazhnikov M.A. and Khorina I.V.,2006). 

However, in order for such a strategy to have certain chances of success, certain conditions must be in place. 

First, the produced products must meet the needs of consumers in terms of quality, functional parameters and 

service support. Secondly, the level of demand (by segments of the planning horizon) should be large enough to 

support significant production volumes. The concept of focusing production - the greatest efficiency of production 

- is achieved if the company concentrates on the performance of a limited number of specific production tasks. No 

company is simply unable to ensure simultaneous achievement of maximum results for all indicators of production 
efficiency: 

 striving for low costs (cost of products) and ensuring the quality of products; - growth in the coefficient 

of development of production of new products and increase in the operational reliability of products; 

 reduction of the time of preparation of production and minimization of the amount of capital 

investments for technical re-equipment; 

 compliance with the deadlines for the execution of the received order and the development of 

adaptability of production to the conditions of market demand. 

As follows from the presented (far from complete) list of indicators of production efficiency, often the tasks 
outlined simply contradict each other. In other words, the desire to expand the scale of production rests on the 

barrier of negative effect, which was mentioned just above. In addition, in huge corporations it is difficult to 

provide the necessary level of management effectiveness due to slowing the speed of decision-making. 

Because of this, the company can provide the required level of efficiency, only focusing on a limited number of 

production tasks that most meet the requirements of implementing operational and corporate strategies. The 

concept of focusing capacities in practice is often realized through a so-called "plant in the plant" - PWP (Plant 

within Plant). The capacity focus concept that can be operationalized through the mechanism of plant 

(Quizlet,2018). 

With the uniform consolidation of production tasks (technological operations) behind individual production 

units, the prerequisites for the optimum utilization of production capacities and the reduction of the time of the 

production cycle are created. Implementation of this approach, in turn, leads to increased productivity and leveling 

of fluctuations in output volumes - consistent proportional increase in output. Focused production can include 

several units, each with its own organizational structure, the composition of the equipment used, the management 

policy, and the methods of controlling the production process. Allocation of productions allows you to concentrate 

more precisely on the achievement of certain indicators of the efficiency of the production process (highlighting 

the distinctive competences), simplifying the achievement of rhythmic production (by limiting the scope of the 

task). The principle of flexibility of production capacities is the ability of an enterprise to react quickly to changes 
in market demand, increasing (or reducing) production volumes, and also mastering new types of products. A 

sufficiently high mobility of production can be realized by providing an integrated approach to the design of 

production capacities. Under these conditions, the task of achieving the effect of mastering production from the 

point of view of capacity planning should be considered as widely as possible. This is not only the acquisition of 

savings within the established nomenclature, but also the continuous updating of the composition of manufactured 

products. From this perspective, the planning of production capacity is the design of a production that has the 

capacity for rapid reorganization in connection with the development of new products with minimal losses of time 

and money. This, in turn, requires extensive efforts to coordinate the work - to establish the interrelationship of 

various participants in production and the development of external production cooperation. In other words, the 

implementation of the principle of flexibility is a complex task that requires strategic solutions in the context of 

three key areas: developing the mobility of the production structure, ensuring mobility of the technologies used, 
and increasing the universality of production personnel. 

First of all, mobility is ensured due to the flexibility in locating the structural divisions of the enterprise: the use 

of easily movable equipment, mobility of partitions, traffic flows - all this allows to increase the enterprise's 

adaptability to changes in operating conditions in real time. Designing mobile, quickly reconfigurable to new 

operating conditions of production systems is one of the most controversial tasks in the strategic design of 

production facilities. The complexity of solving such a problem is concluded, as some authors rightly point out, in 
overcoming the contradictions between the dynamic content and the inertia of the production structure of the 

enterprise. On the one hand, this is the trend of continuous renovation of facilities and means of production, the 

development of which is predetermined by changes in the conditions of competition to most effectively meet 

market needs, and on the other hand, the solution of the issue of ensuring the stability of the production structure 

due to the increasing complexity of advanced technology, modern technologies and improvement of methods of 
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organization of production. As a promising condition for overcoming these contradictions, it is possible to 

recommend the design of production sites based on the use of automated software-controlled equipment, flexible 

complexes, processing centers and mobile automatic systems, which allows to increase the speed of production 

switching to the production of new products using advanced technological processes, (costs) of these processes. 

The second condition is determined by the fact that flexibility depends on the technological processes used - 

alternative routes for processing parts, the use of structural substitute materials. Such approaches to the 

organization of production allow you to move quickly and with little time and resources from the production of 
one type of product to another. In this case, the enterprise can provide economies of scale by producing different 

types of products in combination with each other.  

One of the possible directions of such development is the application of a technological process with a small 

number of operations performed, which greatly simplifies the organizational structure of the production system, 

changes the composition of not only the main technological operations, but also auxiliary works. In turn, this leads 

to a reduction in the required number of units of technological equipment, a decrease in capital intensity, and in 
some cases, material intensity and energy intensity of production, ultimately simplifying coordination in the 

performance of production activities. The third component lies in the fact that the mobility of production is 

determined by the flexibility of industrial and production personnel-the command organization of labor, the 

combination of professions, the raising of the level of qualification. The implementation of the principle of staff 

flexibility requires a modern approach to management not only motivating the performance of production tasks, 

but also improving the methods of production scheduling that can ensure the timely and accurate change of 

production tasks.( Brazhnikov M.A., Khorina I.V.,2006.) 

 4  Modelling of Capacity Planning. 

 4.1  Calculation of Production Capacity. 

The production capacity reflects the maximum possible output of ready-to-sell products of the relevant 

nomenclature within the established time frame with the effective use of the production potential of the enterprise. 

This, in turn, implies the full use of all economic resources based on the use of advanced technology, advanced 

forms and methods of organizing labor and production. Ideally, the composition and structure, as well as the 

volume of production capacity should be in exact accordance with the factors of the market environment and 

ensure the optimal placement of work assignments in production units of the enterprise. However, from a practical 

point of view, the absolute balance of power is impossible due to the uncertainty of the parameters of the external 
environment and changes in the internal potential of the enterprise. The magnitude of the production capacity of 

an enterprise or its subdivision is determined by the ratio of the corresponding fund of the equipment operating 

time to the labor intensity of a unit of production. At the machine-building enterprises, the production capacity is 

set by the leading workshops, in which the largest part of the installed technological equipment is concentrated. In 

this case, the annual capacity is usually determined for each group of the same type of process equipment as the 

ratio of the effective annual fund of the equipment operating time (established units of a certain technological 

group) to the labor intensity of the output. Based on the calculation of the production capacity of individual units 

and groups of equipment, sections and workshops of the enterprise, so-called "narrow" and "broad" places are 

identified and measures for equalizing capacity are planned, including by introducing new equipment or 

redistributing work assignments. The degree of effective use of the projected production capacity is determined by 

the ratio of the use of capacity - the ratio of the annual output to the average annual capacity. The need for renewal 

of production capacity is a search for a possible trade-off between the costs of modernization (bottlenecks) and 
potential losses (the amount of lost profits and the probability of consumers moving to competitors), as a result of 

the discrepancy in the level of demand.  

 4.2  Solving the Problem of Designing Production Capacity. 

The costs associated with the renewal or expansion of production capacity include the following items. First, the 

direct costs of eliminating the output of equipment and direct costs for the procurement, transportation and 

installation of new equipment. Secondly, the costs of training personnel (hiring and training) and losses associated 
with the development of equipment (output to design capacity). In general, the process of planning production 

capacity can be represented by the following sequence. 

1. Forming a set of alternative options for designing (expanding) the production capacity. The creation of such 

an array is dictated by the instability (uncertainty) of market demand in the future period and the degree of validity 

of the forecast relative to the key factors determining the development trends of the market. 

2. Selection and calculation of the assessment indicator (criterion) for each of the options. As a criterion, you 

can use the size of the expected profit, the amount of sales, the required capital costs, the total costs of production 

and sales, an increase in the company's market share. 

3. Determination of the probability of the development of events: an assessment of the degree to which the 

production capacity corresponds to the level (conformity of volume) and the nature (conformity of the 

nomenclature) of market demand. 
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4. Calculation of the mathematical expectation of the analyzed indicator (evaluation criterion), taking into 

account the probability of scenario development, on the basis of which the optimal variant of capacity expansion 

is selected. In a simplified form, the economic and mathematical formulation of the task of forming a production 

program (in accordance with the established production capacity) can be represented as follows:  

We should find the plan X = {xj}, characterizing the optimal volume (xi) for each product (j): 

Qmin
m  ≤  xj ≤ Qmax

m      (1) 

 

     (2) 

  max(min)    (3) 

Qmin
m , Qmax

m   – the maximum possible and minimum volume of output within the framework of the considered 

(m) homogeneous group of products; 

Fi , ∆i – normative value and permissible deviation for each type of limiting resource (i) - time fund, material 

costs; 

 – rate of resource consumption (i) per unit of output (j) ; – the result of the utility function (f) per 

product (j) - gross profit, production costs, sales volume, market share;  – integral result of the utility 
function according to plan (X ). 

Expression (1) reflects the requirement that production opportunities match the nature of market demand. 
Condition (2) ensures the rationalization of the use of limiting (scarce) types of resources within the limits of 

permissible deviations. The objective function (3) necessitates the maximization (minimization) of the integral 

result in terms of gaining a market share, reducing costs, increasing sales volumes and increasing profit or other 

indicators characterizing the operation of the production system. As evaluation tools (methods) for solving the 

problem of designing production capacity, you should use decision tree, balance models, breakeven analysis and 

sensitivity analysis. Effective use of production capacity is a complex problem that not only covers the issues of 

investment and use of equipment, but is also closely related to the organization, planning, technical preparation 

and management of production, and also to the increased interest of the enterprise in better use of fixed capital. 

Low scales of renewal of fixed capital, as some authors note, impede the improvement of the structure of 

production and largely determine (partial) loading of production capacities at the level of 60%. The effectiveness 

of substitution and capacity building is ultimately determined by the extent to which the volumes and structure of 

output correspond to the level and nature of market demand. 

If the growth rate of demand exceeds the development of production capacity, then at best the enterprise suffers 

from loss of potential income - some orders simply remain unfulfilled. The desire to satisfy unreached orders leads 

to a disruption in the production rhythm. The share of overtime (emergency) work increases, which leads to 

arrhythmia in the loading of equipment, production workers and direct violations of the technological process, as 

a result of which quality control of the products is deteriorating. The development of the situation can lead to a 
sensitive loss of the market share of the company, which means the loss of real (and not potential, as in the previous 

case) income. Otherwise, if the value of production capacity exceeds the market potential, the enterprise suffers 

from excessive (unproductive) costs, which again affects the loss of cash flows (income). The surplus of production 

capacities in conjunction with the desire for maximum use often leads to violations of the proportionality and 

continuity of the production process, which is expressed in the creation of excess stocks of work in progress. The 

functioning of a modern enterprise in a dynamically changing environment makes it necessary to solve mutually 

exclusive problems, a number of authors, developing the thesis of a strategic contradiction noted above - to move 

quickly to the production of new products and simultaneously introduce new technologies and equipment, improve 

the quality of products and reduce production costs. From these positions, the general main drawbacks of machine-

building production, which hamper the solution of these problems, are the excessive diversity of manufactured 

products and technological support facilities, the low level of use of technological means - this leads to duplication 

of technological processes, and hence of the work performed.  

On the one hand, the use of universal technological means (especially in the conditions of individual production) 

allows to ensure the production of a variety of nomenclature positions, differentiating the market offer of the 

enterprise. At the same time, the application of specific technological operations involves only a small percentage 

of their technological and production capabilities. On the other hand, as a result of a certain unpredictability of 

market demand, an enterprise simply needs to have a knowingly superfluous set of technological means, some of 

which will somehow be unclaimed. Thus, the decision of the issue of strategic planning of production capacities 
is an integral part of the overall task of optimizing production. The indicator of the level of utilization of the 

production capacity of an enterprise characterizes the efficiency of using the active part of fixed production assets. 

Taking into account the accumulated practical experience and the need to reserve production capacity in order to 

achieve the required level of reliability of the production program implementation, the indicator in question should 

be used in the system of restrictions of the projected economic-mathematical model.  
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 4.3  Ways to Expand Production Capacity. 

In general, strategic decisions on capacity planning are related to the justification of an economically feasible 

size for a long-term period based on the forecast of maximum market demand. The general procedure for 

determining the value of production capacity can be represented in the form of performing three consecutive tasks 

or stages: 

 development of the forecast of sales volume for the nomenclature positions of the issue - drawing up a 

forecast plan, choosing a method and developing a model for forecasting trends in the development of 

market demand; 

 determination of the need for equipment (labor) in order to determine the compliance with the magnitude 

of the forecasted demand identification of a group of resources that limit production opportunities; 

 development of a general (conditional) plan for loading equipment and use of production personnel during 

the planning horizon - determining the total work time fund and estimating the value of the production 

reserve. Reserves of production capacity expansion. 

Due to the fact that the level of production capacity is determined by the size of the available fund of the 

operating time of the production equipment and the laboriousness of the output program, the expansion of existing 

production capacities (bottlenecks) is possible within two (see table) of the main directions: 

 due to the increase in the available time fund; 

 due to the reduction of the labor intensity of the products.  

Increasing in disposable fund 
Time 

Reducing labor intensity 
manufactured products 

Increase the number of units 

installed equipment 

Improvement of technological 

process of manufacturing of objects of labor 

Improving the organization system 

repair and maintenance 

of equipment 

Increase serial production for 

an increase in the volume of output 

nomenclature positions 

Improving the organization system 

repair and maintenance 

of equipment 

Increase in the coefficient of shifts 

equipment operation 

The expansion of the unification, normalization, 

standardization of objects of labor 

Reduction of individual components 

production cycle 

Updating and upgrading of the established 

of equipment 

Improved use 

production areas 

Increasing the level of technological 

equipment 

Rational execution planning 

production work 

Increased scientific validity of standards 

time 

Deepening of specialization on the basis of 
development cooperation units 

Rational organization of work on 
workplaces 

Table – 1. Ways to Expand Production Capacity 

Thus, the solution of the task of strategic planning of production capacities lays the basic foundations for the 

rational organization of the production process and the development of operational production plans. The key task 

is to search for a compromise between the projected structure of the basic production assets (proportionality of the 

equipment composition) and the dynamism of the organizational system (the required degree of process 

flexibility). Strategic decisions on the planning of production capacity in aggregate form are connected with the 

justification of the required value, determined in the long term based on the forecast of maximum market demand. 

 5  Conclusion 
In order to achieve the required level of reliability in the performance of the production program, the indicator 

of the level of production capacity should be regarded as an unconditional parameter in the system of constraints 

in modeling the rhythm of production. The need to expand production capacity should be considered in the context 

of increasing the available time fund and reducing the labor intensity of products. The identification and 

development of these reserves will not only ensure the expansion of production capacities, but also increase their 

flexibility. Defining the concept of long-term development of production capacities, it is necessary to find a 

strategic compromise in resolving conflicting trends. First and foremost, between the desire of the enterprise to 

maximize the economies of scale and the optimization of the management system (scale reduction - simplification 
of production), as well as between the tasks of achieving the highest productivity and ensuring the required 

flexibility of production capacities. It should be stressed once again that the strategic approach to capacity planning 

reflects the validity of the required production value, determined in the long term based on the maximum values 
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of the projected level of market demand. Tactical opportunities for varying the production capacity are related, 

first, with a reduction in the labor intensity of manufactured products; secondly, with the increase in the available 

time fund for the operation of the installed equipment.  

In view of the modeling schedules noted above, it is important to ensure the uniformity of the utilization of the 

capacities used for interchangeable groups of workplaces in the context of each planning and accounting period. 

AT volume-dynamic model of the production rhythm, it is necessary to combine the processes of manufacturing 

products and processes of loading production capacities both in space and in time. The model defines the key 

elements of the process control mechanism:  

 unidirectional material flows in the form of typical schemes of movement of objects of labor on operations 

of the technological process; 

 complex planning and accounting units (homogeneous groups of products); 

 the composition of reasonable calendar and planned standards that ensure the stability of the production 

system; 

 a dynamic method for planning the course of production based on minimum advances between the stages 

of the production process, ensuring the timeliness of the production program and the continuity of the 

loading of production units. 
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Abstract 

In recent years, academic and industry areas are both show an interest in supply chain management (SCM). The 

globalization of competition, the reduce in product life cycle, time depending competition and quick exchanges 

make the firms think about re-designing their supply chains. With the view of these evolutions, firms decided that 

they must use information technologies in their SCM.  

In future, information flow will be the key factor to determine the levels and the difference between firms. 

Information flow occurs with the integration of information technologies with the systems. The success factor for 
a firm is to add value from gathering, operating and dispatching information and develop the work model to have 

this value. Processing this model depends on achieving information sharing between supply chain members. 

Information sharing is a critical factor between supply chain members. The data shared between supply chain 

members becomes useful information for the members. 

So, determining the shared data and measuring this share is an important issue. This study includes information 

sharing measurement model between integrated supply chain members. The model starts with gathering data with 

a survey and continues converting these quantitative data’s to qualitative data’s by structured equations. The 

qualitative data’s used in an artificial intelligence method, inductive learning. Rules extraction is made by an 

inductive learning method, RULESX. With these rules, information sharing among supply chain members can be 

measured and suggestions can be made to firms for improving their SCM’s. This model is sector-independent and 

can be easily applied. 

 1  Literature Overview 

The supply chain can be defined as a network connection between partners, such as suppliers and customers. 

Many researchers have seen that interdisciplinary cooperation in the supply chain is an important phenomenon. 

Kalakota and Robinson (2001) have demonstrated important developments in supply chain management, the 

mergers of their business and the successful exchange of information between the trade partners. Stevens (1989) 
argued that material flow management should be evaluated by three different perspectives in the development of 

integrated supply chain. He said all of the possibilities should work in the form of human power, financial 

movements, and system as a harmony. They point out these perspectives as strategic, tactical and operational 

perspectives. 

Integration of Supply chain management ensures the following gains are achieved (Themistocleous et al 2004). 

 Competition advantage 

 Reduce transaction costs 

 Ensuring coordination between better cooperation and supply chain partners 

Many studies on strategies and techniques for development and design of supply chain management are included 

in the literature. In addition, several scientific studies include classification of supply chain management, analysis 

of the modeling and supply chain management. However, in recent years, the scientific studies on this subject have 

focused on information technology in the supply chain method. It is difficult to achieve a productive supply chain 

without knowledge technology. Because of the spread of suppliers to the entire world, an organization is important 

to combine internal and external activities. This requires a unified knowledge system for sharing information on 

the activities of adding value to the chain along the supply chain. Information technology is like a nervous system 

for supply chain management. There are many studies in the concept of supply chain related to information 

technology. Most of the literature discusses two views of one or two of the applications, such as strategies, tools 
and techniques. However, a comprehensive IT technology survey will be useful in determining the critical success 

factors of informational technologies for an integrated supply chain. Unfortunately, there is not enough interest 

from both researchers and practitioners in the application of IT technologies for design and efficient supply chain 

management (Guo et al., 2006). 

 Integrated Supply Chain and Information Technologies 

Global competition has resulted in rapid changes in time-varying competition and information technology 

transformation, and has caused companies to think about this subject again and change their strategies to restructure 

supply chains. Companies have made their own decisions with co-operation partners and co-ordination to provide 

supply chain deals. 
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Stefansson (2002) conducted a study examining the benefits of advanced IT technologies for data sharing in 

small and medium-sized businesses in the supply chain. As a result of a total of 20 sample cases of transport and 

manufacturing companies, these firms have found that only those of small and medium-sized ones use only 

telephone and fax equipment as communication technologies, lacking basic technology systems. Referring to these 

types of companies the benefits of technologies such as EDI and the Internet, demonstrating that these data sharing 

efforts could be better co-ordinated. 

Gunasekaran (2004) demonstrated the importance of information technology infrastructure in the supply chain 

and presented detailed literature research. The aim of this study is to determine the appropriate classification in the 

field of supply chain management and to develop a framework for information technology in supply chain 

management. 

Simatupang and Sridharan (2001) stated that they first helped to acquire knowledge sharing, contract-based 

clarity. The contract is a contract of transfer payments, performance criteria, decision area areas, and the required 

level of sharing between the chain members in a particular market. 

Secondly, the sharing of customer data allows the chain members to instantly intervene instinct in their 

marketplace. For example, the retailer may provide sales and customer information to the manufacturer. The 

manufacturer may use this information for the latest customer's behavior and demand growth. 

Third, it facilitates the supply chain coordination of the supply chain of supply chain members. The goal is to 

improve the order process. Inventory information, order information, production scheduling information, and cost 

information are shared conversations (Simatupang and Sridharan 2001). 

The profitability of a firm should be increased, or at least the profit expectancy should not be reduced due to the 

increased visibility. This is supported by many applications and studies in supply chain management. For example, 

performing CPFR and VMI applications depends on the supply chain elements to share information such as order 

and inventory. 

Lee and Wang (1998) define a total of 5 shared information, including inventory, sales, demand estimation, order 

and production scheduling information. In their studies, they introduced this information and why it was shared 

on an academic platform by explaining industrial samples. From this, information transfer model has developed a 

total of 3 alternative system models as a third-party model and information hub model. 

Gavirneni et al. (1999) addressed a supplier with a two-stage supply chain, and a retailer. In this model, the 

retailer is facing a number of favorable demands and these demands meet the supplier policy at any time interval 

and at places where ordered. 

Gavirneni et al. (1999) compares the cases as non-shared information, partial information sharing, and full 

information sharing. In case of partial information sharing, the supplier knows the face-to-face distribution 

requests, orders are placed on a policy and specific parameters. In the full information sharing, the supplier retains 

the instant information requests from the retailer. 

 1.1  Effect of Information Sharing in Supply Chain Management 

Over the last decade, supply chain management, co-operation, coordination and integration have become the 
focus of both academic and business studies. Collaboration in the supply chain has a great impact on the 

organizations' needs and cost reduction. Information sharing is one of the main strategies for eliminating the impact 

of the whip. There are extensive studies in the field of information sharing and coordination of Tayur et al. (1999) 

and Sahin and Robinson (2002) supply chain. In the Cachon and Fisherin (2000) studies, the value-added value of 

knowledge sharing and coordination is 35% of the total cost. 

The rise in computer power enabled algorithm-based optimization approaches to address problems encountered 
in supply chain management (Aviv and Federgruen 1998, Gambling 2001). This has sparked the sharing of 

information between the firms and the integration of technology, thus creating new administrative approaches such 

as EDI, VMI and CPFR (Cachon, and Lariviere, 1999, Kleindorfer, and Wasselhove 2003). 

Most of the work available on the types of shared information, and most researchers have demonstrated better 

performance in reducing the impact of intelligence sharing. 

Simchi-Levi and colleagues (2004), who have been manufacturing a finishing capacity with a single retailer and 

a manufacturing chain, have stated that the purpose of their work is to analyze the value of IT sharing between 

these elements. 

Most studies have concentrated on performance analysis on a 2-stage supply chain, with few studies studied 

multi-stage supply chains with various IT sharing scenarios. 

Information sharing enhances supply chain performance. After the request, inventory and / or capacity 
information is shared, supply chain elements, inventory levels, inventory policies, capacity information and current 

demand information are aware. So the supply chain elements will receive more real-time and effective decisions. 

Service level, completion rate, and order return time will appear apparently. 
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Collaboration is an important mechanism for increasing the supply chain. Collaboration reduces the 

effectiveness of the glass and increases productivity. 

Sharing customer inventory information ensures that your own production and distribution schedules should be 

well-adapted to a good service level (Gavirneri v.d. 1999). This type of operation is called VMI (vendor-managed 

inventory) and is described in detail in Chapter 1. Common communication allows the supplier to respond to 

demand changes. If the retailer shares the customer information order with the manufacturer to fulfill the orders, 

the supplier will not have a benefit to the retailer, though the manufacturer will have a reduction in the inventory 

level (Li v.d.2001). However, if retailers bring the inventory change to the manufacturer, both the retailer and the 

manufacturer benefit from the reduction of inventory costs. In the level of IT sharing, the manufacturer benefits 

more than the retailer (Barut v.d. 2002). 

Order information sharing provides good results in inventory sharing when orders are stable and sufficient 

(Cachon and Fisher 2000). Supplier can calculate the customer request using the sales rate information. 

If the demand data sharing request is high, it is valuable for the retailer. The retailer will be more precise than 
the estimated manufacturer. Inter-estimate correlations will be low (Li 2001). On the other hand, demand 

information sharing will not be helpful if the demand change is high. The reason for this is that demand for 

information on the demand network will be low and the cost reduction will not be efficient (Gavirneni v.d. 1999, 

Li v.d. 2002). Predictive information sharing can be said to be particularly useful in the demand for more dynamic 

and customer-friendly industries. 

Full demand information sharing is achieved through the demand supply network that contains all the steps 
downstream. Inventory control is usually the center. Full demand information sharing also reduces the 

effectiveness of the wheat and the safety stock. When the demand for consumer demand is low, full demand for 

IT dissertation falls below 75% of inventory levels (Li et al 2001). 

Li (2001) has 5 rules in the sharing of information. These guidelines are presented as follows. 

 Share information that will only increase supply chain performance 

 Simplify, synchronize and balance the demand, procurement planning processes. 

 Use the different demand data resources combinations. 

 Provide benefit from establishing common relations with customers 

 Try to understand the basic needs of the suppliers for the demand information. 

The information that companies share in traditional supply chain management is just the order information. But 

today, the information technologies provide the companies to share the demand and inventory data quickly and 

inexpensive. Information technologies have strong effects on the supply chain. Data collected from sales points 

can be easily shared in all stages of the supply chain through EDI. Informatics technologies that simplify IT sharing 

also reduces delay times and reduces process orders in time and cost in shipping frequency. Manufacturers and 

retailers are restructuring their supply chains by using information technologies such as EDI and POS systems. 

Information technology enables manufacturers and retailers to share information on demand and inventory levels.  

Gavirneni (1999) and his colleagues shared their knowledge sharing to 3 levels. The level of informatics (NIS), 

the partial share sharing level (PIS) and the complete level of sharing (FIS). Suppliers at the level where the 

information is not shared view the inventory policy and demand information of retailers. Partial sharing levels see 

the inventory level and demand information of retailers. Gavirneni and colleagues have shown that the supply of 

PISs from NIS to PIS decreased by more than 50%. From PIS to FIS, the suppliers' earnings were up to 35%. 

 1.2  Information Sharing and Coordination in Supply Chain Management 

Sahin et al. (2004) finds the aim of analyzing the interdependent system coordination and the sharing of 

knowledge sharing, finding benefits from information sharing or coordination, working on channel utilities, and 

analyzing external environmental effects to system cost performance. Experimental results have shown that a cost 

reduction of 47.58% between a conventional supply chain and a fully integrated system. While sharing of 

information sharing costs decreases, the main economic benefit comes from decision-making. 

The development of information technology offers companies the opportunity to develop supply chain strategies 

and new research possibilities for international cooperation. Higher product values, demand for global markets, 

short product life cycles and customer service, supply chain complexity and cost increases. 

In this research, the effects of system integration in the two perspectives of supply chain integration, IT sharing, 

and physical flow coordination and vendor-producer relationship were investigated. 

In this study, a simulation study has been conducted to measure the impact of the sharing of information under 

a variety of scenarios in a multi-purpose supply chain. As a result of the experiments, the inventory and 
sequestration values made significant gains from the perspective of distributors and wholesalers. 

The supply chain is a logistics network that includes all orders in order to produce and distribute a product or 

service (order processing, purchase, inventory control, production and distribution). All the chain; It is a network 

that produces products to consumers, retailers, retailers, distributors, suppliers, and suppliers. 



SESSION 1B: Sectoral analysis 119 

The share of both supply and demand information reduces inventory costs, based on stoic and order-based 

manufacturing. As a result of fully sharing of information, the supply chain performance is optimal, and each 

decision maker best suits your individual purpose (Sahin and Robinson 2002). 

Information sharing substantially increases supply chain performance. Companies can redefine supply chain 

strategies by sharing their information with the sharing of information. Many researches on the supply chain have 

examined the positive effects of the sharing of information. Several studies have explored how the degree of 

knowledge sharing knowledge on the supply chain performance. In this study, the analysis of the supply chain 

performance measurement with different IT sharing scenarios has been made. Sharing is usually taken as the main 

item for cooperation in the supply chain. Higher estimates can be achieved if more direct and immediate 

information is available in a supply chain. 

In the study of Chantrasa (2005), it has determined the benefits and risks of IT sharing according to the technical, 

management and partnership criteria. Technical benefits have been listed as a drop in inventory level, decline in 

processing time, production planning and scheduling, and reduction in supply chain costs. Administrative benefits 

have been reported to improve communication, as well as better decision-making in capacity building. The benefits 

of the partnership have been to facilitate supply chain coordination and to increase conflict resolution. Information 

sharing risks are based on the high cost and system maintenance costs in the adaptation of IT technologies 

according to technical criteria. According to administrative criteria, complex management has determined more 

time allocation and administrative control, flexibility and effectiveness to verify data. 

According to the partnership criteria, more confidence has been shared with partners, losing partnership control 

and high cost building relationships with partners. 

 1.3  The Result 

The significance of the sharing of information between the integrated supply chain elements and the benefits 

they bring from the detailed literary work presented above are explained. As a result of studies, it is seen that the 

studies conducted for acquisition of knowledge sharing in the supply chain networks have generally taken into 

consideration three or four stages of a few studies, which have often been acquired by supplying two-stage supply 

chains. The model presented has been developed to measure the sharing of knowledge in a five-stage integrated 

supply chain network and the information that needs to be shared based on previous studies has been set for each 

stage. Thanks to this model, the value of computing and IT acquisitions in the industry independent companies has 

been transformed into rules with the inductive learning method and has been made available to companies in the 

supply chain sharing capabilities. The information sharing company has been able to provide solutions to the 

problems they are experiencing in the supply chain, with the opportunity to have healthier, cooperative and co-
operable supply chains. 

According to the results of the literature survey, a model developed for measuring information in integrated 

supply chain networks was proposed and the function of the model was discussed. 

Supply chain stemming and sharing of information sharing plays a critical role. This study has been developed 

for a model of sharing information between supply chain stages (knowledge sharing, supply chain dynamism, 

operating performance). 

The study begins with the mathematical models of sharing information sharing to better understand relationships 

between supply chain members. The theorems obtained from mathematical models have been tested in more 

generalized supply chain arrangements. The development of the mathematical model will provide perspectives to 

the sharing of knowledge in the supply chain and help to develop experimental models. 

 2  Definition of the Model 

 IT sharing plays a crucial role in the supply chain management stages and its members. Different aspects of 

supply chain stages and information sharing have been studied in the supply chain management (Barut v.d. 2002, 

Fiala 2005, Mu Chen Chen et al., 2006, Mu Chen Chen et al., 2007). From this work, a model has been developed 

to measure the sharing of information between the proposed model and supply chain stages (knowledge sharing, 

supply chain dynamism, operating performance). The steps below are described in the steps described below. In 

addition, the schematic representation of the proposed model is presented in Figure 1. 

In the first phase of the model, an integrated supply chain network is designed. Network components consist of 

suppliers, suppliers, distributors, retailer and customers. Then data was collected through the questionnaire method 

to obtain shared data between network elements. The questionnaire was created based on the work done by Barut 

(2000). Data from the five elements of the integrated supply chain are collected and the data is intended to be 

measured in the network thanks to these data. The questions are industry-independent and prepared in small, 

medium-sized and large enterprises. The questions are given in Appendix A. The results were obtained by applying 

the prepared survey to different businesses. Survey questions have been answered in the face, face, and virtual 

environment for people in the industry. Based on the evaluation of these results, consistent and appropriate polls 
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were selected. According to these selected results, the appropriate data set has been created. The collected data 

was quantitatively and structural equations were established to convert qualitative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Schematic Representation of the Model Structure 

The results were obtained by applying the prepared survey to different businesses. Survey questions have been 

answered in the face, face, and virtual environment for people in the industry. Based on the evaluation of these 

results, consistent and appropriate polls were selected. According to these selected results, the appropriate data set 

has been created. The collected data was quantitatively and structural equations were established to convert 

qualitative. The qualitative data are processed by the inductive learning method of artificial intelligence. The 

creation of training sets was created with the RULESX algorithm and the sharing of rules for sharing information. 

At the end of the rules, the value of shared information can be obtained as High (Y) medium (O) and low (D). 

 2.1  Description of the Mathematical Model 

The structural equations of the mathematical model are integrated in questionnaire with the questionnaires. 

Structural equations are based on the study of Barut (2000). The method used by Barut's customer and supplier 

mapping has been developed and applied to the integrated supply chain network. 

The integrated supply chain network elements and abbreviations are presented in the mathematical model as 

follows. 

1. Supplier-T 2. Manufacturer-I 3. Distributor-D 4. Retailer-P 5. Customer-M 

The general equation of the computing-sharing measurement model (BTZABP) in the integrated supply chain 

network is shown below. 

BTZABPO = [IT scope, Information Density (BY)]  

Information Scope (BK) 

Integrated Supply Chain 

Network Design 

Gathering Class Values 

BP(O) 

Gathering Information 

 
Gathering Shared Information Selecting Data 

Data Clustering 

Making Education Cluster 

Getting rules with 
RULES3 

Inductive Learning  

 

Finding Shared Information 
Making Information Tables 

BP(D) BP(Y) 
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The Information Scope (BK) represents the number of information levels that are considered when establishing 

production / logistics plans in a business. The mentioned level of information consists of suppliers, manufacturers, 

distributors, retailer and customer levels. 

 "0 or 1". Table 1 provides an example of IT scope of data coverage based on the number of information levels. 

For every value, at least one of the level of knowledge is enough to have 1. 

Information Density (BY) 

IT density; supplier, distributor and retailer, request information, inventory information, scheduling information, 

capacity information and order information. In the customer segment, the data intensity; product information, after-

sales service information, credit information, campaign information and personal information. At least one of these 

levels means that the presence of data density varies. If none of these levels are available, the value is taken as 0. 

Table 2 shows the example of the data density values.

1 2 3 4 5* * * * *T I D P MBY V BY V BY V BY V BY V BY    
  

1V
, 2V

, 3V
, 4V

, 5V
 Is the weight of "0 or 1". 

 2.2  Inductive Learning Method 

In this step of the proposed model, quantitative data collected by the survey method is intended to be transformed 

into qualitative data using the structural equation. The data obtained by the survey method will be evaluated using 

the inductive learning method. The inductive learning method is one of the artificial intelligence methods and has 
been decided to be used in this study as a result of the literature research. The ease of application of the inductive 

learning method and the achievement of the correct decisions demonstrates the necessity of using this method in 

the model. RULESX algorithm, one of the inductive learning methods, will be selected. As a result of the use of 

this method, it is aimed to determine the sharing of information on the integrated supply chain network and 

determine the limits. After all, the rules of the model will be obtained. 

 2.3  Use of Inductive Learning in the Measurement of Information Sharing 

The inductive learning method is a set of decision trees or rules. The rules are easily obtained from the decision 

tree. Each branch of the decision tree is considered as a rule. The result of the inductive learning method is to 

obtain the most common rules possible. The RULESX algorithm is controlled by one by one, by controlling the 

rules that are most common, and the most common algorithm is the algorithm [Aksoy 2005]. In the model, the 

RULESX algorithm was preferred because of its advantages and application conveniences. 

RULES-3 algorithm: The inductive learning method examines two parts as the decision-maker producing and 
directing rules. Decision-based techniques work with the principle of separation of subsystems. So, it divides the 

set of samples into sub-clusters and then creates a decision tree that moves from these subsets. The output of these 

techniques is a decision tree. CLS and ID3 are important sample algorithms for this class (Gill and Boctor 1997; 

Aksoy 2005; Aksoy 2005b;).The direct rule algorithms are algorithms that direct the rule without creating a 

decision tree as it is understood. Examples of these are AQ and RULES. Algorithms in both classes are important 

in applied artificial intelligence. The RULES algorithm has 4 different versions; RULES-1, RULES-2, RULES-3, 

and RULESX. RULES's expansion is RULE Extraction System (Over 2006). 

The RULES-3 algorithm selects the most common one by checking the rules that can be obtained. In short, the 

rules that can classify the sample are examined after each of them has classified the few samples in the same class, 

in the same set of samples. The rule that can classify the most common example is generally accepted and selected. 

The basic steps of RULES-3 are as follows (Aksoy 2005); 

Step 1. Define the ranges for the numeric value that contains the value, Step 2. Identify the minimum number of 

conditions (descriptions) for the rules to be removed, Step 3. Identify the number of rules that can be extracted for 

each sample Step 4. Select an unclassified example, Step 5. Nc = Stop -1, Step 6. If Nc <Na is Nc = Nc + 1 Step 

7. Create a set of values with the characteristic values used in the example shown in the example. Step 8. Find Nc's 

combinations of elements in the array of arrays. Step 9. If at least one of these combinations is passed in only one 

class in all the samples in the control panel, make it a rule, otherwise go to Step 6. Step 10. Choose the most 
general one from the selected rules. Step 11. Extract samples that can be classified by the selected rule. 

Step 12. If all the samples are classified, then go to step 4. Where Nc is the number and the Na = characteristic 

number [1, 2]. If the specifics containing the numeric values are created in the setup samples, the ranges are defined 

in Step1. However, rules can be generated in the set of samples that contain numerical value characteristics. The 

steps of this process are accomplished as follows; 

First, the smallest and largest values found in the samples given for numerical values are detected. Then, by the 

expert opinion or from the literature, ranges between these values are determined and the set of samples are created 

according to these labels by giving a verbal tag to each range. A rule may include at least one, maximum, and the 

total characteristic number. In Step2, the minimum required number is required to have a rule. In step 3, the number 

of rules that you want to remove for each sample is determined. In Example 4, an example randomly selected from 
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the sample set is randomly selected. The number of conditions for the sample selected in step 5 and step 6 is 

regulated. The value used in Example 7 is assigned to a series. Step8 has the combinations of this directory. At 

step 9, each test will be tested for each rule. If this combination is only a class in a combination set of samples, 

this example is set as a rule. If no rule is found, the number of conditions is increased. This process is repeated 

continuously until at least one rule is found. In Step 10, if there is more than one rule in the preceding step, one of 

the samples is selected from the set of samples from the set of samples. Steps that can be classified under selected 

rules are extracted from step 11. In step 12, the algorithm stops if the rule has not been explicitly set out for that 
rule, if it is left, the steps are returned to Step 4 and the process repeats. Finally, all the rules obtained are brought 

together and the information base is created. This information base is the generalized form of the sampling set. 

As seen from the steps of the algorithm, it is a process that requires repeating rules from the set of samples. 

According to the rules set out in this program, the computer program can decide which rules to take on new rules 

when given similar examples, seeing you as a specialist. The RULESX algorithm is a new version of the RULES3 

algorithm, which is a more functional version and is used in the study. 

Table 1 shows the linguistic expressions of the scope of value ranges of information. The minimum and 

maximum values, which are the values of the resultant solutions, are calculated as (0,1).  

Number of Example Value Ranges Linguistic expressions 

1 0<D 0,5 Lowest(ED) 

2 0.5<D 1,5 Low(D) 

3 1.5<D 2,5 Mid Low(OD) 

4 2,5<D 3,5 Mid (O) 

5 3.5<D 4 Mid High (OY) 

6 4<D 4,5 High (Y) 

7 4.5<D 5 Highesy (EY) 

Table 1. BK Linguistic Representation of Value Ranges 

Value ranges for IT density (BY) are determined and the values falling in these ranges are shown in Table 2. The 

value of the data density value was calculated as the lowest and highest values (0.99). According to this calculation, 
the Table 2 was created. It is intended to prevent loss of data with specified range ranges. Information intensity 

and the scope of the information are provided with similar expressions.  

Range Numbers Value Ranges Value 

1 0D 10 0.5 

2 10<D 25 1 

3 25<D 35 1.5 

4 35<D 40 2 

5 40<D 45 2.5 

6 45<D 55 3 

7 55<D 60 3.5 

8 60<D 75 4 

9 75<D 85 4.5 

10 85<D 99,8 5 

Table 2. BY Value Ranges and Values 

Linguistic expressions of value range of the information density are described in Table 3. Considering the value 

ranges in Table 2., these values are indicated by linguistic expressions. 
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Number of Example Value Ranges 
Linguistic expressions 

Values 
Linguistic expressions 

1 0D 10 0.5 Lowest (ED) 

2 10<D 25 1 Low(D) 

3 25<D 35 1.5 Low(D) 

4 35<D 40 2 Mid Low(OD) 

5 40<D 45 2.5 Mid Low (OD) 

6 45<D 55 3 Mid (O) 

7 55<D 60 3.5 Mid High (OY) 

8 60<D 75 4 Mid High (OY) 

9 75<D 85 4.5 High (Y) 

10 85<D 99,8 5 Highest (EY) 

Table 3. BY Linguistic Representation of Value Ranges 

Information Sharing 

Linguistic expressions 

Information Sharing 

General Linguistic expressions 

(D, ED) D 

(EY, EY) Y 

(OY, OD) OD 

(OD, D) D 

(OD, D) D 

(D, D) D 

(OD, D) D 

(OD, OD) OD 

(OY, O) O 

(OY, OD) O 

(OY, Y) OY 

(O,OY) OY 

(OD, D) D 

(OD, D) D 

(O,OD) D 

(O,O) O 

(OY, Y) OY 

(O,OY) OY 

Table 4. Showing BP with General Linguistic Expressions  

As a result, it was seen that the low-level (D) medium (O) and high (Y) stages of the medium (O) were mentioned 

in the light of the information sharing, the scope of information and the data density. As a result of the rules set out 

by the inductive learning method, the general linguistic expression of information sharing has emerged as medium 

(O).  

 2.4  Analysis Findings 

According to the model offered by the firms' supply chains, shared information on each stage of the chain, the 

flow of the share and the recommendations presented below are presented below. 

Demand information: Demand information is one of the important information that should be shared in the 

supply chain. It is important to share this information with the fact that members of the individual individually 

demanding a supply chain cause the camcorder effect. There are 17 companies in the survey which have a share 

of demand information with the supplier level. Distributor phase and the sharing of the demand information are 

available in 6 companies and receive the lowest value. Specifically, the sharing of information with programs such 

as Collaboration, Predictive and Renewal (CPFR) may be healthier than supply chain members. 

Inventory Information: Organizations in the supply chain can encounter various problems if they manage their 

inventory independently without information sharing. The control system known as "stock-based inventory 

control" is used to perform shared inventory level information. In this way, moving companies can decide when 

and what they will produce. It has been shown that the share of inventory information is reached with the 

manufacturer's level of 10 firms. 

Capacity Information: Sharing capacity information in the supply chain is a matter which is important for 

determining chain integration and suppliers. Sharing the resource capacity information will reduce the potential 

effect of the camel. In the supply chain, firms can coordinate and protect potential shortcomings when they share 
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capacity information. Within the firms in which the survey is implemented, it is seen that the share of capacity 

information in the supplier and producer phase is greater. 

Production Scheduling Information: Sharing Scheduling Information enables organizations to develop their own 

production charts among sharing members. The information about the supplier's production will benefit the 

vendor's planning horizons and the realistic scheduling of your own scheduling schedule. This allows the seller to 

identify more accurate dates with their customers. When we examine the companies in which the survey is applied, 

the share of the scheduling information at the supplier level is higher than the 13 companies and the other stages. 

Order Information: Order information is information that must be shared every step of the supply chain. It is 

very important to share the fact that the effect of the wheat in the flow of information from the customer to the 

supplier is unprecedented. According to the results of the survey, it is observed that the share of order information 

in 13 suppliers in the supplier, distributor and distributor stages. 

Personal Information: Sharing the personal information of customers on the supply chain network is one of the 

important criteria when planning sales. It is important to keep these data in the database, as well as the convenience 
of being prompted, to deliver products to customers. According to the results of the survey, the 13 firms found that 

the share of personal information is reflected in their sales plans at the customer level 

Post-Sales Service Information: Share after sales service is one of the important information that should be 

available in sales plans. Important criteria can be made to examine the products sold, sharing customer satisfaction 

by sharing this information. Survey results show that post-sale service information is shared by 7 companies. 

Credit Information: Credit information is one of the important information used in the planning of product sales 

and is important to share. By sharing this information, the customer portfolio can be removed and analyzed whether 

the customer is eligible for credit sales. It is seen that 7 companies participating in the survey are planning to use 

this information when planning. 

Campaign Information: Campaigns that previously participated in the campaign or the planned campaign 

information planned to be made in the future is one of the information that should be considered when planning 

sales. Only 4 companies participating in the survey are using this information in their sales plans. 

Product information: Share of product information is important for the customer to meet and meet demands. 

Within the scope of the survey, 17 firms share product information. Share of product information is a fact that 

customers are significantly influencing their purchasing behavior positively. 

The result: It is seen that there is information sharing within the firms, but that the flow of information is not in 

a certain order, and that this disorder is low in terms of knowledge sharing, and that these levels can be upgraded 
within the proposed model. As a result of the survey, it is found that the sharing of information sharing with the 

retail segment, especially in the retail chain, is very weak, and in the producer and supplier phase it is better to 

know that sharing information is better than other stages. With this proposed model, the sharing of data sharing is 

realized and it is believed that supply chain software can be brought to a new dimension with this model. 
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Investment Projects in Oil and Gas Industry in Uzbekistan 

Ph.D. Candidate Dinora Ishmanova (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan)  

Abstract 

In recent years, the oil and gas industry of Uzbekistan has been developing very fast, and oil and gas production 

has grown significantly. Uzbekistan achieved oil independence. Natural gas fields in the Republic are being 

exported to foreign countries as well as satisfying the needs of all types of industrial enterprises and population. 

Growth of oil and gas extraction is achieved by opening up of new oil and gas constructions and fields, increasing 

the efficiency of mining operations, and applying new methods of increasing the level of resource utilization. 

Determining the ultimate goal of socio-economic transformations in our country is the starting point of the current 

reform strategy. At the same time, the focus is on ensuring the dynamic development of the fuel and energy 

complex, increasing oil and gas extraction and processing, and gaining energy independence of the republic. 

LUKOIL is one of the world's largest vertically -Integrated companies engaged in the extraction and processing of 

oil and gas, manufacturing of petroleum products and petrochemicals. The main areas of its activity, the Company 
holds a leading position in the Russian and global markets. 

 1  Introduction 

The Republic of Uzbekistan is one of key regions of activity in which LUKOIL realizes the megaprojects. The 

general saved-up volume of investment of LUKOIL into economy of Uzbekistan has exceeded 3,2 billion dollars, 

and for the entire period of implementation of the existing projects till 2041 is planned investments of more than 
8 billion dollars that does the Company by the largest investor in the country. In the medium term 2018 LUKOIL 

in Uzbekistan plans to reach level of production of 18 billion cubic meters of gas a year and to extract about 330 

billion cubic meters of gas and about 10 billion tons of oil and gas condensate for period of validity of the 

Production Sharing Agreement. Revenues of the state for all term of implementation of projects of LUKOIL in 

Uzbekistan will make more than 40 billion dollars. An operator of projects in Uzbekistan is LLC LUKOIL 

Uzbekistan Opereyting of the Company (Subsidiary "LUKOIL Overseas Uzbekistan Ltd.") with head office in 

Tashkent. In the Operator 85% of personnel work. The strategic partner in projects – Uzbekneftegaz Joint stock 

company. The production sharing agreement concerning the site of Kandym group of fields, sites Hauzak and 

Shada and also the Kungradsky site ("Kandym-Hauzak-Shady-Kungrad" project) period of validity of 35 years 

has come into force of 2004, then also field works have begun. Drilling on the first starting site of the project gas 

field of Hauzak-Shada in the Bukhara region has begun summer of 2006, start of trade in operation has taken place 
in November, 2007. Exactly a year later design level gas production has been reached here. At the end of 2011 gas 

production on the western part of the site of Shada is begun. Volume production in 2013 was 3,74 billion cubic 

meters of gas and 13,2 thousand tons of gas condensate. Additional exploration of the field continues, in particular, 

in a northern part of the site of Shada which is supposed will bring into operation in 2015 with essential increase 

in production. 

The consortium of investors has started drilling of the search Meros-1Ex well on structure of Meros on the Aral 
Sea revealed by results of seismoprospecting works 3D. Drilling of the Meros-1Ex well is carried out by XIBU 

Drilling Engineering Company contract organization (People's Republic of China). Design depth of the well is 

3280 m, the target horizon – the Jurassic deposits. For ensuring journey to the well construction of the temporary 

highway with a total length of 16 km is complete. Works are conducted according to the resolution of the President 

of the Republic of Uzbekistan "About additional measures for further implementation of the Production sharing 

agreement concerning the Uzbek part of the Aral Sea" No. PP-2059 from 10/30/2013. The operating company JV 

LLC Aral Sea Si Opereyting Company has begun work on the Uzbek part of the Aral Sea within the Production 

sharing agreement (Production Sharing Agreement) signed in August, 2006. The project realizes consortium of 

investors as a part of the Russian company "LUKOIL", Uzbekneftegaz Joint stock company and China National 

Petroleum Corporation. Within the prospecting period of the Production Sharing Agreement on contract area nearly 

three thousand running kilometers of 2D and 780 square kilometers of 3D seismic researches are at the moment 
executed, five explorative wells are drilled. In the modern world the mankind in many respects depends on oil. Oil 

as a product, certainly, is connected with the national strategy, development of economy, world politics and the 

power. Oil gives wealth to the states, does them by the center of gravity of internal and external investments, 

having provided them high income, allocates with the political power. The end of 40th and 50th were marked by 

the sharp growth of number of researches in the field of development of oil fields, development of the new 

directions in this area. The solution of the problem of development of oil fields at the mixed modes has been 

considerably advanced — water-pressure and the dissolved gas. Methods of determination of parameters of layers 

with use of hydrodynamic well surveys have begun to develop intensively. Methodical bases of calculation of 

development of oil fields with application of probabilistic and statistical models have been created. Also, methods 

of direct accounting of heterogeneity at filtration in oil layers developed. Holding actions for regulation of 

development of oil fields is connected with additional, in comparison with design, current and capital expenditure. 
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If the given costs of regulation of mining are in limits of 10 — 20% of the total given expenses and if these 

expenses don't increase eventually, and process of development satisfies to a problem of optimum development - 

oil production in the country in general, then it is approximately possible to consider that further development 

should be continued on the accepted design document. In opposite cases it is asked about preparation of the new 

design decision on mining. 

The events of the expiring year connected with global financial and economic crisis force experts to make in the 

most various spheres the assumptions concerning as far as on time world stagnation will drag on and in what ways 

it will be possible to get out of him in the shortest possible time. The defining factor in all these forecasts is the 

condition of world power and those oil and gas combinations which next year will already determine rates of 

economic development practically of all countries of the world. Kandym gas-processing a complex in the Bukhara 

region of Uzbekistan – one of the most large-scale investment projects of LUKOIL. The sum of investments – 

nearly 3,5 billion dollars. On the Kandym field of 77 wells, system of collecting natural gas. Complex power – 

eight billion cubic meters a year. At a construction stage about 10 thousand people have been involved in works. 
After start of an object more than two thousand new jobs are created. After Uzbekistan gained its independence, it 

entered the 21st century as the world's top ten economy leaders in over 90 world-class natural gas producers 

№ Name of countries Annual natural gas 

production billion 

cubic m. 

His share in the 

world market as 

a percentage 

1 Russian Federation 647 18 

2 USA 619 17 

3 Canada 158 4 

4 Iran 152 4 

5 Norway 110 3 

6 China 98 2,7 

7 Netherlands 89 2,4 

8 Indonesia 82 2,2 

9 Saudi Arabia 77 2,1 

10 Algeria 68 1,9 

11 Turkmenistan 66,2 1,8 

12 Uzbekistan 65 1,8 

13 Egypt 63 1,7 

14 Great Britain 60 1,6 

15 Malaysia 59 1,6 

16 India 53 1,5 

17 United Arab Emirates 52 1,5 

18 Mexico 50 1,4 

19 Australia 45 1,2 

20 Azerbaijan 41 1,1 

Table 1. The World's 20 Largest Natural Gas Producers Source: Uzbekneftegas Join-Stock Company (1) 

LUKOIL works in Uzbekistan 15 years. Cumulative investments into all projects of LUKOIL in the country 
have exceeded seven billion dollars. On April 19 the opening ceremony of Kandym gas processing plant in the 

Karakul district was held. The Kandym GPP is the next bright embodiment of cooperation of Uzbekistan and 

Russia. The head of our state has noted that the work which is carried out within the Strategy of actions serves 

consecutive development of the leading industries. Active attraction of direct foreign investments in fuel and 

energy branch and Kandymsky gas processing plant are the next bright embodiment of cooperation of Uzbekistan 

and Russia It is noted that its capacities are calculated on processing in a year of 8,1 billion cubic meters of gas. 

Having left at full capacity, properly further, the complex will produce a year 212 thousand tons of pure sulfur, 

134 thousand tons of the stabilized gas condensate, the purified natural gas will be sent for export. 

In summary: 

- Most of the investment in the domestic industry accounts for the fuel and energy complex, which is explained 

by the technical and technological re-equipment of the complex, the implementation of investment projects of 
strategic importance; 

- The Uzbek oil and gas industry has a complex of raw material extraction and processing; 6 joint-stock 

companies and other affiliates of the Uzbekneftegaz are included in the system, which is comprised of more than 

190 enterprises; 

- The prerequisite for increasing investment attractiveness of oil and gas companies of the country is the 

application of effective dividend policy. 
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Marketing Predictions and Trends for Future 

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın (Beykent University, Turkey) 

Abstract  

Global competition gradually accelerates and particularly affects businesses’ marketing activities. It is very 

important for businesses to capitalize on this fact by creating value in this ripe environment. While the world 

rapidly changes, business directors and especially marketing managers will focus more on future predictions and 

trends as the primary subjects of research. Businesses are reaching a crossroads of boom or bust for various 

reasons: important technological changes, a revolution in creative innovation, fierce global competition and 

continuously struggling marketing environment. First, the determination of the predictions affecting the business 

and the analysis of the trends begin with the collection of data in order to reach the marketing objectives. The 

analysis made afterwards attempts to determine the pattern of the trends or to examine the predictions within the 

information flow. In this study, initially thirty source publications have been used to determine the effective 

thoughts and original views which concern the future of the businesses. Then, research has been made on the 
predictions related to the future of marketing with four hundred persons working in the businesses. The rates of 

the most important thirteen variables which are thought to affect the future marketing activities have been 

statistically measured, summarized, and interpreted with six tables. 

 1  Introduction 

Marketing, which creates customer value, should create correct relations with corresponding customers in the 
future as it does today. In the future, customer expenditures at the points of sale will differ, and the products they 

buy will change. Then, innovative products and creative services will be sold at high prices. The managers who 

create customer value and want to reach the pricing target need an up-to-date point of view for important reasons: 

in order to forecast the future, predict the events, estimate the market, allowing planning and direct activities with 

a new insight (Roubini, 2017). 

First, and most important, of the management functions will be planning. These managers will examine, find, 

and plan the actions to be taken, followed by immediate action. Applications will be controlled instantly; the results 

will be analyzed, and the necessary arrangements will be made faster. Managers will diagnose current problems, 

find solutions, and remedy them. It will reduce the uncertainty and increase the flexibility. Firms will reduce costs 

and increase customer value, creating performance gains and achieving their objectives (Paul and Cox, 2003). 

Marketing departments will continuously deal with planning, application, analysis and control functions. In 
particular, every manager who does planning will focus on future predictions and trends varying by the place, time 

and customers. The predictions stated here will vary much by the macro external environment of the firms and the 

micro environment of the marketing department. Firms will be affected by the environment much more. 

 2  Firm Macro External Environment Factors Predictions 

To better understand, it is required to analyze the demographical, natural, economic, cultural, political and 
technological aspects of the overall business environment. Macro factors which should be examined are the powers 

which continuously affect the firm, causing change. Demographically, the structure, condition and dynamic 

features of the population (in a target country) to which they will do marketing are important for the firms. There 

are many variables of the population in that country, such as: man-woman, rural-urban, young-old, employed-

unemployed, region density, growth rate, age distribution pyramid, birth-marriage rates, internal and external 

migration, etc. The natural environment also plays a role. Soil, air, climate, forest, water, sea, raw material sources 

are among the macro environmental factors affecting marketing in the firms. Economic environment in the firms 

involves the general evaluation of: the country’s economy, research of gross national product, per capita income, 

balance of payments, foreign exchange reserves, share of import and export in total economy, education and 

employment level, inflation rate, general demand level and the conditions of competition. Another environmental 

factor in the firms is the social and cultural environment. Low rate of sales in the firms may be caused by the 
political and legal environment, and the applications of state and political power which directly affect the 

marketing activities (Kotler and Armstrong, 2018). 

Firms are formed by technology, market (globalization) and mother nature (climate change and decrease in 

biodiversity) which are three important factors today. At the same time, we are going through accelerating changes 

in business life, politics, geopolitics, ethnic changes, and society. Our world dramatically reshapes and reacts to 

these stimuli. Global events, international relations, regional, and local social movements in the external 
environment largely affect the firms. Fertility rates are dropping, and the population is getting older around the 

world. Current and probable customers of the firms are getting older. On the other hand, the market targeting older 

persons is better, as they spend more for the different products and innovative services offered by the firms in order 

to live more healthily (Friedman, 2012; Friedman, 2016). 
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In a Board Directors study, customer-focused predictions have become prominent. Firms will communicate more 

effectively with their customers with the help of technology. Customers will almost instantly access the 

information they look for at the expert-level. Sales will be directed with smart connection points. They will 

determine the points at which the customer comes across the products and services. In the future, firms will supply 

more smart solutions and simple services according to the needs of the customers targeted by market planning. 

For marketing activities, it will gain importance to make the customer appreciate the product and services offered 

rather than first attracting his/her attention. Products will be more adaptable according to the individual customer 

demands. Future products will be arranged according to the fluctuations in the needs of the customers and the 

change in the living status of the customers. It will be highly important to offer creative products according to the 

customers, to make service innovations regularly and to consider the sustainability in the other applications of the 

marketing mix (Diane and Schouten, 2014; Jánszky, 2017). 

The newest trends will be globalization, strengthening of communication technology, sustainability, increases in 

the social responsibility of the firms, analyzing the psychology of the customers, cooperation of firms to produce 

value creating complex products and services within the economic systems. (The 5 Most Prominent Management 

Trends of the 21st Century, 2017). 

In order to create customer value, it will be necessary to shape information and to connect the information to 

each other through the network. Information will increase the value of the customer. Firms will increase their 

income with their power to evaluate this data. Firms will make use of the available information while making 

marketing decisions. Firm management will need a new point of view. The skill to distinguish between the 

important and unimportant will become prominent in this point of view. It will be a problem which information is 

important, and how, where, when, by whom and by which method this information will be used to solve the 

problems of the firm (Peters, 2017; Leonhard, 2017). 

Customer's use of the products or services, catching the big data flow from his/her needs, requests, desires, 

behaviors, wishes and demands and analyzing the patterns will be of vital importance for the purpose of creating 

customer value in the firms. It will be important to integrate the customer contact points throughout all distribution 

channels and to achieve marketing targets (Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2017). 

Firms will receive more intervention from the developing markets, changes in electronics, security problems and 

the changes in the customer demographics in different ways. After bringing together the correct technology and 

software in the corresponding area, the firms will use them to strengthen a second field. The best firms will be the 

ones that apply the technology correctly. The digital marketing field will completely change depending on the 

increase in the number of users of mobile communication devices. First, the sales representative in the field will 

immediately update the necessary changes to the customers’ demand. Production, supply, shipment, customer, end 

consumer, end user will connect to each other instantly with lower cost through the applications such as cloud and 

cooperate. Second, mobile devices will be gradually developed more. Sales representative will be able to see the 

inventory of the firm buying their products. Thus, the orders will be immediately followed, and the missing 

products will be completed. The customers will not only talk to other customers, they will communicate with the 
other machines. Finally, the use of mobile devices by the customers to place orders or make payments will expand. 

Firms will reach from the minimum number of current customers to the maximum number of prospective 

customers using marketing tools on numerous social media sites, such as: AirBnB, Bootmakers, Cunsumerist, 

Dropbox, Facebook, Foursquare, Google+, Gizmodo, Hotmail, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, 

Snapchat, Twitter, Vine, WeChat, Youtube, and Zenhabits. This method will be an essential marketing tool. In this 

way, target audience is reached with almost zero budget compared to traditional marketing (Friedman, 2012; 

Ranchhod, 2017). 

When more discoveries are made through scientific research, more intelligent methods and new technologies 

will arise. Ways of cooperation, putting the skills gained in the firm into practice more, working with global firms, 

matrix organization structure, information collection and interpreting will become more prominent. In the future, 

analysis and interpretation of social media, problem solving, and innovation through creativity will gain 

importance. Protection of justice, honesty, transparency, reputation management, continuous loyalty, and firm 

ethical values in society, gaining spirituality and trust will become important cultural factors both for firms and all 

employees (Watson, 2012; Gunn, 2013). 

In this new cultural environment, smart phones, laptop computers, developed tablets, innovative cars, ecological 

houses and all our items will inherently connect to each other with their interfaces thanks to the internet of the 

objects. Besides augmented reality applications, artificial intelligence, use of innovative robots, and virtual 

marketing from big data warehouses will connect the planet through the virtual network. Thus, marketing, which 

completely concentrates on value creating, will be unrecognizable. Not as it seems nor as experienced, and not as 

we read or suppose it to be. Regardless of the demographic, we will see more conscious efforts to learn the 

cooperation between the smart screens, suppliers, distribution channels and the time realization of the service in 

the firms working to offer experience to their customers. Suppliers of the firms will increase. Marketing will 

consider the technological trends in order to evaluate customer behaviors. Customers will want to connect and use 
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the platforms, applications and devices providing the best answer to buy from the firms (Kurzweil, 2001; Friedman, 

2016). 

Firms will wait in hope for the services they offer to reach the customers from different customer connection 

points. Marketing activities will go beyond preaching and will be fun at the same time. All marketing activities 

from the content made available to the customers to the advertisements on the mobile devices will be more fun 

and humane. Firms will make their marketing experience humane. Budgets will be allocated for this. There will 

be changes in marketing decisions. Firms will need virtual marketers. Speaking, messaging with corporate 

discourse and boring, dull campaigns will be left in the past. Instead, we will start to see more people in all 

marketing activities. We will see videos, pictures with people and humor. The most valuable assets of the firms 

will be human capital and the most valuable treasure will be their employees. Competitor firms and the quality 

will increase. It will be more important for the firms to understand the employees, customers, society and people 

under these competition conditions (Wheelwright, 2011; Friedman, 2016; Jánszky, 2017). 

Marketing will especially work to create connection network interactive with social media. Firms will 

understand that the most effective way to create customer value is to make the customers smile more, give 

confidence, and ensure loyalty in all media. An amazing communion and interaction will arise between some firms 

and their customers. However, this will realize only between the intelligent firms and the real target audience in 

the marketing applications. Firms will give more valid and more accurate information to their customers through 

social media, such as marketing blogs. Exciting, incredible changes will occur in virtual reality and integrated 

technologies in the firms. The capacity to understand the key trends in the future-shaping technology, customers, 
society and market will help the firm to survive. Intelligent firms will focus on single system, single 

communication and single world with the help of technology. This unity will be in the center of the understanding 

the new future. It will be understood better that the effect of interactive changes in the virtual environment to create 

value in marketing is very important (Stone, Woodcock 2014; Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2017). 

 3  Marketing Micro External Environment Factors Predictions  

Marketing management evaluates the predictions regarding the micro external environment factors. Strong 

factors affecting the micro environment are public opinion, suppliers, competitors, distributors and customers 

(Kotler and Armstrong, 2018).  

While marketing management reaches all customers in a different way and with different content, it will pay 

attention not to break the marketing channels. Attention will be paid to do the correct things while using different 
social media channels. Target markets will be fundamental again. Targeting customers will be revaluated whether 

they are right for the position. The target market will be revaluated and the order of priority of sources will be 

sorted again rationally. Virtual marketing will continue conversion and promotional activities and the marketing 

communication will continue breakage. There will be bigger changes in virtual marketing. Marketing will consider 

making more sales. Firm managers will need to create extensive business experiences both depending on the virtual 

environment and outside the virtual environment. Marketing management will strive to answer the questions of 

the current or prospective customers and to create more online value. Virtual integrated marketing applications 

will be available in the fields such as social, mobile, advertising and marketing communication (Walsh, 2017; 

Dixon, 2017). 

Virtual marketing of the firms will get the bottom of the market. Experienced virtual experts will assist the firms 

in the organizations such as focusing on demand, creating and making virtual trips together with the customer 

using the tactics of virtual story telling by videos. Firms will combine online marketing, social media and content. 

Thus, loyalty to the firm or brand will reawaken. It will significantly come together with marketing and sales. 

Marketing from one firm to many persons and personal sales from one firm to individual customers will begin to 

use the same techniques to create content and establish real-time connections focusing on the customers. Sales 

promotion activities and advertisements will be personal. The best firms will not see the marketing and sales as 

different departments. Firms that focus on creating customer value will combine both functions. Calls between the 
district sales managers working in the field and the head office will be made by online video calls. Number of 

workers in the general sales directorate in the head office will be reduced. Field sales organization will consist of 

the salespersons of other companies not subordinate to the firm’s staff. All range of products and services will be 

sold through network marketing (Alter, 2013; Brouwer,2017; Galeon, Reed, 2017; Singh,2017). 

Marketing will be obsessed with harmonization with its target audience. Information will be given to everyone 

from top management to junior officers to improve virtual marketing applications. Clicking data will give 
information about the social media and instant status of an individual. However, it will not be sufficient to 

understand the events between hearing the advertisement message and getting into the act of buying. Modern 

changes and the rising trend in marketing will be at the ultimate superiority of the data received from mobile 

devices. It will not overlook the factors such as clicking data, word of mouth marketing and the effect of traditional 

press advertisements on the buying process. Mobil devices will combine both offline and online marketing 

activities and move to take a decision based on customer behaviors (Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2017). 
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Analysis and effective use of complex numerical data will increase. It will create pressure for the firms to 

measure the complex efforts of the marketing department correctly, and on a real-time basis, in the presence of 

continuous expansion of the mobile devices and alternative distribution channels. The number of mediators and 

distributors in the marketing channel will increase. Advertising agencies, public relations firms, and the marketing 

departments of the firms will work more closely together. Data stored in the firms will be analyzed together, and 

more focus will be set on the distribution channels and creating customer experience. Marketing will continue to 

be the work of the whole firm. Marketing will become more integrated not only with customers, but also with 
society, allowing sustainable applications for future use (Diane, Schouten, 2014; Odden, 2017). 

In the last fifty years, the world economy has created an unbelievable welfare distribution in some societies. 

Despite this welfare, millions of poor people have emerged, an economy with a recession trend has caused too 

much unemployment, environmental hazards, and scarcity have emerged. The gap between the rich and the poor 

has enlarged. Particularly in the last two centuries, this model has emerged with relatively limited resources. It 

shapes the companies of our age in obviously broken ways. Unnecessary support, reaching approximately one 
trillion dollars per year, has created market obstacles that have unsettled the current economic model used to find 

different solutions. Current companies have created undesired products such as social inequality, ecocide and 

political deception. For this reason, the directors will work for the benefit of humanity only if there is an overall 

point of view and new incentives and legal arrangements are made. Only then is social equality ensured. 

Environmental hazards and loss decrease in this new system. Thus, high profit is obtained at all times. While the 

firms sustain this productivity and diversity, they should perform the sustainable activities sensitive to the 

environment, nature, and society with higher sense of responsibility. The companies that do this should disclose 

the external benefits and costs to the public more openly. Firms should provide to investors and final consumers 

more information than shelf price or investment rate of return. Tax legislation should be based on the taxation of 

the bad actions instead of good actions. Advertisements should provide real information to the consumers beyond 

giving sales messages. Private sector, public bodies, and non-governmental organizations are required to perform 
different studies together (such as the Venus Project) for problems we encounter within today's complex economy, 

and no person or organization can easily solve them alone (in order to remedy the current status of the prominent 

firms) (Fresco, 2007; Stager, 2011; Sukhdev, 2012). 

It is not easy to predict, forecast, and read the future. It is now clear thanks to available facilities and technology 

that the future is not a destination point or place. In fact, the future also has aspects which can be controlled, 

designed and changed as desired. Especially in firms, each director looking to the future is required to scientifically 
focus on future predictions which change according to different places, times, and customers (Friedman, 2016).  

 4  Field Research and Measurement 

In the study, literature review and survey methods were applied as data collection methods. In this context, 

literature was reviewed, and the theoretical background of the study was prepared. Then, the target-specific survey 

was prepared, and the theoretical framework was tested with the field research. Measurement instrument is a 
research survey consisting of 17 questions, including the demographic information. The Five-level Likert scale 

was also used for the study. The main audience of the study are persons who work in the firms after graduating 

from Beykent University in the last twenty years. Sampling size is 26,959 graduates registered in the system. The 

convenience sampling method was used. The survey was made by sending a link to all sample associate, 

undergraduate, and master’s degree holders whose communication data was recorded in the graduate’s department. 

The link sent was left open for three months. It was reviewed by 234 persons and 104 graduates who participated 

in the field research. 
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Variables 

Descriptive 

Statistics 

Level of Participation in the Judgments Totals 

 1. 
I strongly 
disagree 

2. 
I do not 
agree 

3. 

Neutral 

4. 

I agree 

5. 
I strongly 

agree 

 

1 
Smart Solution and Simple 
Service Provision 

f 7 10 13 40 34 104 

% 6,73% 9,62% 12,50% 38,46% 32,69% 100% 

2 
Using New Technologies and 
Applications  

f 12 8 19 37 28 104 

% 11,54% 7,69% 18,27% 35,58% 26,92% 100% 

3 
Recognition in Social Media 
and Public Opinion  

f 8 5 12 37 42 104 

% 7,69% 4,81% 11,54% 35,58% 40,38% 100% 

4 
Planning the Marketing 
Activities  

f 6 12 14 52 20 104 

% 5,77% 11,54% 13,46% 50,00% 19,23% 100% 

5 Realization of Future f 9 15 16 44 20 104 

% 8,65% 14,42% 15,38% 42,31% 19,23% 100% 

6 
Creative Product and Service 
Innovations 

f 5 7 10 39 43 104 

% 4,81% 6,73% 9,62% 37,50% 41,35% 100% 

7 
Increase in the Number of 
Suppliers 

f 6 16 21 46 15 104 

% 5,77% 15,38% 20,19% 44,23% 14,42% 100% 

8 
Increase in the Customer 
Expenditures  

f 5 15 21 41 22 104 

% 4,81% 14,42% 20,19% 39,42% 21,15% 100% 

9 
Marketing Plan Application and 
Control 

f 7 10 22 49 16 104 

% 6,73% 9,62% 21,15% 47,12% 15,38% 100% 

10 
Increase in the Number of 
Intermediaries and Distributors  

f 4 11 17 47 25 104 

% 3,85% 10,58% 16,35% 45,19% 24,04% 100% 

11 
Increase in the Competitors and 
Change of Quality 

f 8 4 9 42 41 104 

% 7,69% 3,85% 8,65% 40,38% 39,42% 100% 

12 
Analysis of Social Media 
Channels 

f 6 8 11 28 51 104 

% 5,77% 7,69% 10,58% 26,92% 49,04% 100% 

13 
Product and Service Price 
Increase 

f 5 15 20 33 31 104 

% 4,81% 14,42% 19,23% 31,73% 29,81% 100% 

Table 1. Level of Participation in the Judgments  

The variables regarding the level of participation in the judgments in Table 1 were examined and the findings 
are as follows: 

1. Total percentage of persons who agree and strongly agree with the opinion that firms will present smart 

solutions and more simplified services in the future according to customer needs is 71.15% - very high. 

2. Total percentage of persons who agree and strongly agree that the judgment regarding the use of new 

technologies, artificial intelligence, internet of things, robots, and similar new computer applications more 

by firms in the future for their products and services is 62,50% - a little above the medium.  

3. Total percentage of persons who agree and strongly agree that the judgment regarding the increasing 

recognition of firms in social media and public opinion is 75,96% - high. 

4. Total percentage of persons who agree that the judgment regarding planning marketing activities of the 

firms according to the future predictions in the external environment is 50% - medium.  

5. Total percentage of persons who agree that the judgment regarding the firms and marketing departments 
should work to realize the future instead of hopefully waiting for the future is 42,31% - near the medium. 

6. It will be highly important for the firms to introduce creative products and regularly make service 

innovations in the future. Total percentage of persons who agree and strongly agree with this judgment is 

78,85% - high. 

7. Total percentage of persons who agree that the judgment regarding the number of suppliers of firms will 

continuously increase is 44,23% - near medium. Firms should increase the number and quality of suppliers. 

8. Total percentage of the persons who agree that the judgment regarding diversification and the change of 

expenditures made by the customers in the firm is 39,42% - near medium. Firms should make cross selling 

a priority to increase this rate. 

9. Total percentage of persons who agree that the judgment regarding the marketing department should 

regularly plan, apply, control and analyze future activities is 47,12% - near medium. This percentage should 

be increased. 
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10. Total percentage of persons who agree that the judgment regarding the increase in the number of 

intermediaries and distributers in the marketing channel is 45,19% - near medium. This percentage should 

be increased. 

11. Total percentage of persons who agree and strongly agree that the judgment regarding the increase in the 

number and quality of the competitors in future is 79,80% - high. 

12. Total percentage of persons who strongly agree that the judgment regarding social media channels should 

be analyzed and interpreted more carefully is 49,04%. This may indicate that future marketing will be in 

the field of new media. 

13. Total percentage of persons who strongly agree that the judgment regarding products and services should 
be sold at higher prices in future is 29,81%, and this indicates that firms are required to give importance to 

marketing activities which create customer value to justify this price increase. 

 Variables Normality   

1 Smart Solution and Simple Service Provision 
Sk -,964 ,238 

Ku ,138 ,472 

2 Using New Technologies and Applications 
Sk -,779 ,238 

Ku -,331 ,472 

3 Recognition in Social Media and Public Opinion 
Sk -1,253 ,238 

Ku ,907 ,472 

4 Planning the Marketing Activities 
Sk -,899 ,238 

Ku ,243 ,472 

5 Realization of Future 
Sk -,663 ,238 

Ku -,473 ,472 

6 Creative Product and Service Innovations 
Sk -1,267 ,238 

Ku 1,115 ,472 

7 Increase in the Number of Suppliers 
Sk -,590 ,238 

Ku -,343 ,472 

8 Increase in the Customer Expenditures 
Sk -,561 ,238 

Ku -,431 ,472 

9 Marketing Plan Application and Control 
Sk -,811 ,238 

Ku ,240 ,472 

10 Increase in the Number of Intermediaries and Distributors 
Sk -,805 ,238 

Ku ,166 ,472 

11 Increase in the Competitors and Change of Quality 
Sk -1,409 ,238 

Ku 1,490 ,472 

12 Analysis of Social Media Channels 
Sk -1,238 ,238 

Ku ,630 ,472 

13 Product and Service Price Increase 
Sk -,573 ,238 

Ku -,630 ,472 

Table 2. Distribution of Variables 

In Table 2, normality tests are given and analyzed to determine whether the available data complies with the 

normal distribution range. As a result of the normality control, although the p values were mainly higher than 0,05, 

Skewness and Kurtosis values were examined, and some conclusions were reached (whether the data is distributed 

normally or not). In the Table, Skewness is referred to as Sk, and Kurtosis is referred as Ku. Accordingly, as the 
Skewness and Kurtosis values for all variables are obtained in the desired range of -2,-3 and +2,+3, it indicates 

that the data collected in the study is distributed normally (Cooper and Schindler, 1998; Schwab, 1999). 

 f % Valid % Cumulative % 

21 and below 8 7,69% 7,69% 7,69% 

22 - 26 37 35,58% 35,58% 43,27% 

27 - 35 29 27,88% 27,88% 71,15% 

36 - 49 27 25,96% 25,96% 97,12% 

50 - 64 3 2,88% 2,88% 100,00% 

Total  104 100,00% 100,00%  

Table 3. Frequency and Percentage Values for the Age Variable 

As it is understood from Table 3, 8 of the graduates in the sample group (7,69%) are 21 and below. The group 

in the age range of 22-26 consists of 37 persons and it is the most crowded group with 35.58%. The percentage of 
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the group in the age range of 27-35 and 36-49 is 27.88% and 25.96%, respectively (which is very close to each 

other). 

 f % Valid % Cumulative % 

Male  46 44% 44% 44% 

Female  58 56% 56% 100% 

Total  104 100% 100%  

Table 4. Frequency and Percentage Values for Sex Variable   

As seen in Table 4, the sample group consists of 104 graduates, 58 (56,0%) female; 46 (44,0%) male. 

 f % Valid % Cumulative % 

Associate  22 21% 21% 21% 

Undergraduate 49 47% 47% 68% 

Master  33 32% 32% 100% 

Total 104 100% 100%  

Table 5. Frequency and Percentage Values for Graduation Status Variable 

According to Table 5, 22 of the graduates in the sample group (21%) declared that they received 

College/associate level, 49 (47%) at Faculty/undergraduate level, and 33 (32%) at master level in Beykent 

University Institutes. 

Predictions in this field research vary by the branch of industry of the firms, goods produced, and services offered 

by the firms. The firms will be affected more by events in their external environments and each firm will determine 

its destiny at the common point uniting these differences. 

An important aspect of this will be to find which of the changes and trends summarized in the predicted tables 

will be most important for marketing activities in the future. Yet, the future of the firms will be determined by the 

complex, unforeseen, and random events. Furthermore, various unknown factors which cannot be predicted today 

will also play a part. 

Prediction trends study that indicates the variables are distributed normally may help the firm directors and 

marketing managers to take new opportunities for mixed marketing, target markets, and product positioning. 

TRENDS AND PREDICTIONS ARE ANALYZED 

 

FIRM MACRO EXTERNAL ENVIRONMENT FACTORS ARE EVALUATED 

Demographic-Natural-Cultural-Economic-Political-Technological Environment 

 

MARKETING MICRO EXTERNAL ENVIRONMENT FACTORS ARE EVALUATED 

Public Opinion-Suppliers-Competitors-Distributors-Customers 

 

CUSTOMER VALUE IS CREATED 

Table 6. Summary of the Study 

In Table 6, the factors analyzed in the study are summarized as a conceptual model. The trends and predictions 

are analyzed. The attainment of customer value creation (targeted by the marketing department) is studied (with 

the evaluation of future predictions by the firm management in the field). If the firm management takes decisions 

according to future macro external environment factors, it may succeed in creating customer value. If the marketing 

management can act according to future micro external environment factors, it may succeed in creating customer 
value. The firm must evaluate the macro external environmental factors. These factors are demographic, natural, 

cultural, economic, political, and technological environments. Marketing evaluation should also be based on micro 

external environmental factors. These are public opinion, suppliers, competitors, distributors, and customers. 

Conclusion 

The judgments on new trends analyzed in this study:  

(1) Our firm will provide smart solutions and simple services for the customer’s needs in the future. 

(2) Our firm will use more new technologies, artificial intelligence, internet of things, robots, and similar new 

computer applications in its products and services.  

(3) Our firm will be recognized more in social media instruments and public opinion. 

(4) Marketing activities by our firm are planned according to future predictions in the external environment.  
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(5) Our firm and the marketing department will work to realize the future instead of hopefully waiting.  

(6) It will be highly important for our firm to introduce creative products and make service innovations regularly 

in the future.  

(7) The number of suppliers of our firm will continuously increase.  

(8) The expenses made by our customers in the firm will diversify and dramatically change.  

(9) Our marketing department will regularly plan, implement, control and analyze future activities.  

(10) The number of mediators and distributors in marketing will increase.  

(11) The number and quality of our competitors will increase in the future.  

(12) Social media channels will be analyzed and interpreted more carefully.  

(13) Our products and services will be sold at higher prices in the future. 

The rate of participation in the tables summarized in this study may remain constant, increase, or decrease in 

time. However, general situations may arise in different ways in the future. We can specify the general situation in 

each market as a trend. The firms which would like to mature without getting old are required to make innovations 
and perform scientific marketing activities continuously, under the harsh and wild global competition, in order to 

be long-lasting. Conversion and change for the individual person in successful firms will be made by directors 

working at medium and low level, not at the highest level. All directors assigned at medium and intermediary 

positions will examine and find problems with the support of top management, and immediately act after making 

a decision.  

Today will be tomorrow soon. For all firms and their directors, today will become history. Firms and marketing 
directors will now work at a higher speed to realize the future instead of waiting for it. Marketing will consider 

different (and new) trends explained here to create customer value.  

As a solution, every firm director will take concrete steps in the application and performance of total marketing 

activities to create customer value. Consequently, it will become difficult to predict the future. Thus, the future of 

the firms will be pictured and designed to some extent and changed. 
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Current Obstacles of Business Development in Uzbekistan 

Markhabo Saidova (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

This article refers to the theoretical and practical aspects of business, its development paths and strategy selection 

in Uzbek economy, the statistical analyses through methods of observation, collection of statistical data, 

classification, tabulation; and also diagrams and graphs frequently used in presenting data, dynamic changes, 

comparison and prognosis of indicators of the development of business, including the ways of improvement of 

private sector through solve the problems in the formation of economy as well as the perspectives of development 

of business in Uzbekistan. There are also given econometric modeling and forecasting of business development in 

GDP through analytical method in dynamic lines, OLS method taking into account the share of business in the 

number of employed in the volume of production of agricultural products, exports of the Republic of Uzbekistan. 

 1  Introduction 

In today’s highly competitive world, we cannot imagine economic development of country without business 

which is considered to be one of the main sectors as fast growing economy and improving living standards in 

national economy. Through developing of these sectors new jobs are created, productivity and competitiveness are 

increased, poverty are alleviated and societal goals are achieved, in particular by helping specific population groups 

to help themselves. 

Business plays a crucial role in the formation and development of Uzbek economy. Since its independence the 

Republic of Uzbekistan, which is a doubly landlocked country conducted enormous economic changes. Economic 

reform has been gradually increased throughout many areas, such as business. As stressed by The First President 

of the Republic of Uzbekistan I.A.Karimov “Measures to improve the business environment and create more 

favorable conditions for the development of small business and private entrepreneurship deserve all kind of 

support” (I.A.Karimov,2015). 

There are many different opinions to open the meaning of business. One of them is business is one which is 

independently owned and operated and not dominant in its field of operation. The intricacy of entrepreneurship 

makes it impossible to apprehend the totality of entrepreneurship with an idea; for that reason, I propose the 

following definition of entrepreneurship: “The entrepreneur has an owner or acting function, a risk and uncertainty 

bearing function, as well as, an innovation function.” 

There are some issues cause most business failures in Uzbekistan, as developed countries, they are: poor 

operations management, lack of experience, poor financial management, over-investing in fixed assets, poor credit 

practices, failure to plan, inappropriate location, lack of inventory control and others. 

As it’s said above, business plays a distinctive and irreplaceable role in the development of the economy in 

Uzbekistan. Through developing of these sectors is provided with creating new jobs, increasing productivity and 

competitiveness, alleviating poverty and achieving societal goals. Uzbek economy operates two types of 

enterprises, which are large and small enterprises, as well as the activities depend on personal and family labor. 

The condition to run a business in Uzbekistan has been implemented through the Law of the Republic of 

Uzbekistan "On family business", “On the introduction of amendments and additions” in the Law of the Republic 

of Uzbekistan, “On guarantees of free entrepreneurial activity “ and they are designed to further facilitate the 

development of business. 

According to the Decree of the President of the republic of Uzbekistan the law “On measures to further 

stimulation of business development” from April 9, 1998, the subjects of Business divided into three parts: 

(1) Individual business-is physical person without legal entity, juridical person; 

(2) Micro firm- employing 20 people or fewer people in production,10 people or fewer in services, 5 people or 

fewer in trade; 

(3) Small business. A firm was considered “small” for the purposes of tax collection if the number of employees 

did not exceed an officially established limit of 200 people (to July 1, 2014 was 100 people) in heavy 

industry and construction, 25 in Research and science, 20 in other areas of production, 10 in trade and 

services. 

 2  Methodology and Results 

 2.1  Data 

The statistical data has been taken from the official website and reports of The State Committee of Uzbekistan. 

All used data in this article describe the share of business in GDP, in the number of employed, in the volume of 

production of agricultural products and exports of the Republic of Uzbekistan during the period 2000-2016. 
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 2.2  Descriptive Statistics 

As the matter of fact, according to the governmental report, the GDP of the Republic of Uzbekistan for 2017 in 

current prices amounted to 249136.4 billion sums and grew by 5.3% relative to the corresponding period of 2016. 

The index-deflator of GDP in relation to the prices of 2016 amounted to 118.9%. 

At the end of 2017, GDP per capita amounted to 7.092 million sums, which is 3.6% more than last year. The 

largest contribution to GDP growth was made by the services sector, which grew by 6.9% compared to the previous 

year. Of this, trade, including accommodation and food services, grew by 3.9% , transportation and storage, 

information and communication – by 8.9% and other services – by 7.3% . 

The added value of the industry showed an increase of 4.6%, which was 26.7% in the GDP structure. A positive 

contribution to GDP growth from industrial production is estimated at 1.1 pp. Growth in the industry as a whole 

is ensured by the growth of the added value of the mining industry and quarrying (114.6%) and manufacturing 

(102.8%). 

As a result of ongoing large-scale construction of multi-apartment residential buildings, individual housing for 
standard projects, engineering and transport communications, social infrastructure facilities, etc., the increase in 

the volume of construction work was 5.6%. In the structure of GDP, the share of construction amounted to 6.8%. A 

positive contribution to GDP growth from the construction sector is estimated at 0.4 pp.  

It is admitted that, the share of business in GDP is increasing year by year. As you can see below, the bar chart 

represents growing trend of share of business development in percent from 2000 to 2016. 

 
Graph 1. The Share of Business in 2010-2016 GDP in Uzbekistan (in percent) Source: The data are taken from 

the official website of “The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics” 

 2.3  OLS Model to Test the Significances of the Relationships of the Share of Business in Uzbekistan 
The main aim of this paper is creating appropriate model and explain the meaning of the relationships. In this 

way taking into account specific features of our country I prefer to present two models. The former is ordinary 

least squares model, the latter is analytical method to prognosis for perspective data. 

OLS model is also found appropriate to the business development in Uzbekistan. Here to change the share of 

business in GDP, the share of business in the number of employed, in the volume of production of agricultural 
products and exports are affected. 

 

Table 1. OLS Regression Results of the Model for the Development of Business in Uzbekistan.  

Note: The results are calculated with STATA 13. 

From this Table 1 we can see that all regression coefficients are statistically significant, except the share of 

business in the volume of production of agricultural products. In further we use analytical method in dynamic lines 
to predict future events. 

       _cons    -7.808183   4.328464    -1.80   0.093    -17.09181    1.475449

           D     .3849834   .1106778     3.48   0.004     .1476031    .6223637

           B     .7053432   .0788269     8.95   0.000     .5362764      .87441

                                                                              

           A        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1441.41529    16  90.0884559           Root MSE      =  2.0704

                                                       Adj R-squared =  0.9524

    Residual    60.0089163    14  4.28635116           R-squared     =  0.9584

       Model    1381.40638     2  690.703189           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  2,    14) =  161.14

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      17
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 2.4  Analytical Method About Long-Range Prognosis of Business Development in Uzbekistan 

A prediction is a statement about a risk. It is often based upon experience or knowledge and it can be useful to 

assist in making decisions about possible developments. Howard H. Stevenson writes that prediction in business 

is at least two things: important and hard.(Howard H. Stevenson,2012) 

We know, through analytical method in dynamic lines it can be predicted future events. Necessary information 

is given below:  

Years Yi t t2 Yi*t Yt 

2010 52,5 -3 9 -157,5 53,021 

2011 54,0 -2 4 -108,0 53,664 

2012 54,6 -1 1 -54,6 54,307 

2013 55,8 0 0 55,8 55,593 

2014 56,1 1 1 112,2 56,236 

2015 56,5 2 4 170,1 56,879 

2016 56,9 3 9 170,7 56,985 

∑ 329,7    329,7 

Table 2. Results Theoretical Aspects of Business Share in GDP for Observing Period Source: The Data Are 

Taken from the Official Website of “The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics” 

In order to use analytical method, we need right linear equation. Here its mathematical formula: 

Ȳt =a0+a1t 

In this, t-periods; a0 and a1       

a0n + a1∑t = ∑y, 

   a0∑t - a1∑t2 = ∑yt 

Where, y-real degree of lines;  and  n-the number of degree.    

a0=ȳ-a1t  and     a0= 1  , after that   ; 

If ∑t=0, then the equation above can be in that manner: 

a0n = ∑y, 

    a1∑t2 = ∑yt 

First of all, it is needed to be identified a0 and a1; for that purpose, we have to calculate   , ∑t2 , ∑yt. According 

to certain information these parameters are the following sequence: a0 = =  = 54, 95 and a1   =    =  

=0,6 

To measure tendency of business I decided to use analytical method, which is one of the main methods to analyze 

economic changes in dynamic lines in statistics. In this example, analytical method about long-range prognosis of 

business development in Uzbekistan characterized by the following graph and it is predicted through zoom lines 
how recent economic trend may play out over the next few decades:  

 

Graph 2. The Prognosis of Business Share in Gross Domestic Product in Uzbekistan 
Note: Calculated by author through using information Business in Uzbekistan. Statistical Bulletin. Tashkent 2016 

The bar chart illustrates the percentage of business in GDP in Uzbekistan from 2010 until 2050. It shows both 

present and future trend. Over the following five years, the share of business increased slightly from 53,0 per cent 

in 2010 to 56,8 per cent in 2015. As can be seen, every five year the growth rate has raised three or four per cent 

and the share is expected to go up modestly. Between 2015 and 2050, it is also projected to raise, but more steadily 

and it is predicted to reach more than three quarters in 2050 and then it will soar gradually.  
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 3  Conclusion 

Business more flexible and can adapt quickly to changes in demand, the situation on the global and regional 

markets, timely respond to their challenges, because it’s compact in form, has a mobility and speed in decision-

making and it’s receptive to innovation. Creating and develop business do not require large expenditures and 

capital investments, which allows faster and easier to carry out modernization, technical and technological 

equipment, develop new products, constantly updating its range and provide competitiveness. The higher stability 

of this sector compared with large enterprises to the challenges and consequences of the global financial and 

economic crisis. Business are not only a source of income, but also opportunity to disclosure the creative and 

intellectual abilities of people. This scope allows everyone to show their individual talents and capabilities, thereby 
forming a new layer of people - enthusiastic, enterprising and prone to self-employment who can achieve the goal.  

Principles of incentives to ensure the development of small business and private entrepreneurship are the 

provision of tax incentives, the use of a simplified tax system, preferential loans, reducing the frequency and timing 

of tax and accounting in government tax and statistical authorities, ways to reduce the frequency of tax and other 

inspections. 

As stressed by the President, “We should be aware that what has been achieved so far is just the beginning of 

the long path that the country has chosen: to become a modern, developed, democratic country; to ensure a decent 

quality of life for the people and for future generations; and to achieve a strong reputation in the international 

community (I.A.Karimov, 2016). 

Opportunities of various strata of the population in taking advantage of benefits of economic growth also directly 

depend on infrastructure conditions. Infrastructure services are not only the major consumer benefits but also are 

means for increase of labour productivity and improvement of market access. Both functions of infrastructure - 

support of economic growth and expansion of its facilities- has a great importance for overcoming poverty, 

accumulating human capital, and increasing the welfare of the country. 

Despite all these achievements, according to some sources, serious problems and misbalances, attributes of 

which can be found practically in all sectors and segments of the given sector of the economy, are maintained and 

being aggravated in social and economic infrastructure of the country. 

Taking into account national peculiarities and spiritual values of the republic, entrepreneurship has a special 

social significance. Social efficiency reflects the degree of achievement of the social dimensions of 

entrepreneurship. In this case brings to the fore the question of how data with limited resources to best meet the 

needs of staff entrepreneurial structures (micro level) and all members of society (macro level).  

Recommendations will be in the further development of business in Uzbekistan in order to tackle the problems: 

Reduction of government intervention and regulatory authorities in the financial and economic activities of 

businesses; Creation of maximum favorable conditions, privileges and preferences on tax and other payments for 

business, improvement and standardization of the reporting system and the mechanism of delivery of reports in 

the financial, tax and statistical authorities; Broad involvement and direction for the development of business of 

foreign investment, especially concessional loans from international financial institutions and private equity; 

Further development of the information management system and advice to business, as well as in matters of 
training, retraining and skills development; Expand opportunities for small businesses bank loans, raw materials. 

Needless to say, special initiatives to reduce burdens and support regulatory compliance of business should be 

balanced against other concerns. Business have been put forward and originally realized in industrially developed 

countries, but soon was picked up also in developing countries, which have experienced urgent need for expansion 

and modernization of infrastructure. The most important features are the ability of small businesses to accelerate 

the development of investment and high turnover of working capital. Another characteristic of this sector is an 
active innovation and accelerate the development of various sectors of the economy in all sectors of the Uzbek 

economy. 

  



142 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

Appendix 1 

 

Years 

The share of 

business in 

GDP 

(in percent) 

The share of business 

in the number of 

employed 

(in percent) 

The share of business in the volume 

of production of agricultural 

products 

(in percent) 

The share of 

business in 

exports 

(in percent) 

2000 31,0 49,7 73,6 10,2 

2001 33,8 51,8 74,5 9,3 

2002 34,6 53,5 74,9 7,5 

2003 35,0 56,7 78,1 6,9 

2004 35,6 60,3 81,1 7,3 

2005 38,2 64,8 85,7 6,0 

2006 42,1 69,1 94,0 10,7 

2007 45,7 72,1 97,6 14,8 

2008 48,2 73,1 97,7 12,3 

2009 50,0 73,9 97,8 14,6 

2010 52,5 74,3 97,8 13,6 

2011 54,0 75,1 97,7 18,8 

2012 54,6 75,6 97,8 15,7 

2013 55,8 76,7 98,0 18,0 

2014 56,1 77,6 98,3 26,0 

2015 56,7 77,9 98,4 26,9 

2016 56,9 78,1 98,5 28,5 
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Abstract 

Technological advances force firms to adapt new strategies and be more innovative. As firms changed their 

strategies, they also had to change their marketing strategies. There has been the necessity of surviving and 

obtaining more competitive advantage as world advance. In order to gain competitive advantage, marketing 

strategies should have been applied more technologically. This made firms adapt to the concept of digital 
marketing. Digital marketing is simply the application of marketing tools via digital or technological devices.  

This research focuses on exploring the digital marketing issue that is evolving through virtual connections. For 

this purpose hypothesis related to digital marketing has been tested on this study and survey method has been 

applied to marketing managers in Turkey. A survey with five-likert scale has been conducted. 

According to the results obtained from survey, managers see measurement of digital marketing important and 

see lack of knowledge and difficulty of content creating as the biggest barriers for using digital marketing. 

 1  Introduction 

As technology continues to dominate and rule the World, business world has been forced to adapt to the 

technological advances. Business, economics, communication and most social sciences has been adapting to the 

technological advances for decades. Even political science discipline has adapted to the technology with the 

concepts like E-Democracy. So as a sub branch of business administration discipline, marketing discipline has felt 

the necessity of adapting to the technological advances. 

Marketing discipline was required to adapt to the global technological advances. Today most of the promotion 

tools are applied utilizing technological tools. Instead of using classical tools such as newspapers, billboards..etc; 

digital marketing tools are more intensively utilized by the marketing professionals. So digital marketing has 

become an indispensable tool to create marketing communication. 

Digital marketing concept first appeared in 1990s but world has changed a lot since then. Firstly there was Web 

1.0 which was static and with very little interaction and communities. In 1994, Search Engine Optimization has 

begun with the introduction of first banner advertising (Kingsnorth, 2016, p.7). 

After couple of years Google started to grow rapidly and Blogger was launched. Google’s introduction of 

Adwords was their real platform for growth and remains a key revenue stream for them to this day. Their 

innovation, simple interface and accurate algorithms continue to remain unchallenged (Kingsnorth, 2016, p.7). 

Web 2.0 was a term coined in 1999 by Darcy DiNucci but not really popularized until Tim O’Reilly in 2004. 

With Web 2.0 there was no over- haul of technology as the name might suggest, but more a shift in the way that 

websites are created. This allowed the web to become a social place, it was an enabler for online communities and 

so Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Skype and others were born (Kingsnorth, 2016, p.7). 

The concept of Web 3.0, as it is imagined by business models and Web developers, is often associated with the 

idea of the Semantic Web. Floridi (2009) contended that the Semantic Web as portrayed by Tim Berners-Lee and 

the people of the W3C (World Wide Web Consortium) is not feasible either technically (at least not yet) or socially, 

but he argues that the Web is developing well beyond the interactive processes of Web 2.0 in a variety of different 

ways. The understanding of Web 3.0 as a site of user cooperation can also be found in the work of Fuchs (2008). 

For him Web 3.0 is created by ‘networked digital technologies that support human cooperation’ (2008, p.127). 

This focus on cooperation can be problematic (Barassi and Tere, 2012, p.1273). 

Today most of the trade across the World is being done by virtual networks, which connects firms and people. 

Related digital technologies increased the change in marketing communication industry and created a dowel action 

(Fill, 2006). 

Advances in virtual marketing field and other high technologies has changed the relationship between consumers 

and marketing professionals dramatically. No other power is more effective than technology in terms of marketing 

strategy and application (Kotler and Armstrong, 2014: 47). 
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Figure 1. Increase of Digital Marketing 

Digital marketing is one of the most important topics related to marketing. According to Google Trends, google 

searches of digital marketing keyword from 2004 to 2018, there is a rapid increase on digital marketing keyword 

from 2011 to 2018. This increase can be seen at the Figure 1. which has a huge upwards slope from 2011 to 2018. 

This graph shows how important digital marketing became and the increasing importance trend of digital 

marketing from year to year (https://trends.google.com.tr/trends/08.03.2018). 

Managers are confident on digital marketing to build their brand (82% of surveyed managers rated it as important 

or extremely important), improve knowledge (78% of managers), and heighten communication flows (70% of 

managers). As social networks are widely based on user participation, it is reasonable to expect that the promotion 

of social activities would emerge as a key motivator for firms to become involved with social media (Tiago and 

Verissimo, 2014, p.705). 

With the advances in new virtual marketing tools and online technologies, use of online social networks and 

marketing created by consumers has booms (Kotler and Armstrong, 2014, s.47). 

Digital marketing has four basic concepts: Acquire, Convert, Measure and Optimise, Retain and Grow. To define 

these concepts (Öçal, 2011): 

 Acquire: Main purpose is to gain consumers to your website. Search Engine Optimisation (SEO), Search 

Engine Commercials (PPC), E-Mail Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Interactive 

Comparison, Advertising Partnership, Viral Marketing, Content Production, RSS, Online PR are some of the 

main topics. 

 Convert: Activities that enable websites to reach its purposes after consumer visits website. Main purpose is 

not always selling. Blog reading numbers, number of likes, number of shares and followers are also important 

for the website.    

 Usability and accessibility, Customer Decision Support, content management, site usefulness enhancement, 

sales text convincing writing, personalization, customer segment identification and targeting (Personalization, 

Segmenting, Targeting) , Email Marketing, duplication of payment options and improvement of the on-site 

search are the main activities to be done at this stage.  

 Measure and Optimize: In this step, firms learn what they are doing correct or wrong and helps firms to 

compare themselves with their rivals. 

Web analytics software should be used to evaluate the activities performed in the acquire and convert sections 

and determine where to optimize according to the results. Competitor Benchmarking, Online Panels and Online 

Surveys, Usability Testing, A / B Testing, Multivariate Testing should be done to measure and optimize. 

 2  Importance of Digital Marketing 

Today, marketers use interrelated digital marketing tools and a variety of techniques to make customer 

positioning. In addition, management is taking advantage of digital marketing methods to create customer value 

in general, improve competitive offerings, communicate more and direct positive experience and advice (Dipp et 

al., 2012).  



SESSION 2B: Microeconomics 145 

Digital marketing methods include web site, online public relations, electronic mail, blogs, microblogs, social 

networks, wiki’s, podcasts and search engine management to provide preferential research. For marketers, there 

are disadvantages resulting from the widespread use of digital marketing applications (Tiago and Verissimo, 2014, 

p.705). 

Tiago and Verissimo (2014) claims that digital and social media brings several advantages to firms; such as 

publishing, online sales, market research, customer support, brand building, creating word of mouth marketing 

and improving firms’ overall performance. According to a research conducted on managers in Portugal about 

digital marketing; external competitive pressure plays the most prominent role in a firm’s decision to utilize digital 

media for marketing purposes (%56 of managers have rated it as important) (Tiago and Verissimo, 2014, p.705). 

Digital marketers use many new options to attract attention of potential customers and maintain relationships 

with existing ones. In addition, digital marketing offers opportunity to present far more information to all 

consumers instantly. It also immediately provides the opinions of experts to all consumers. The digital media has 

removed this function in the majority of marketers who have previously had control over the brands and the issues 

reported to the customers about their products. Nonetheless, digital media is one of the most exciting changes that 

marketers have faced for centuries. Firstly, an individual contact was established with millions of potential and 

existing customers in each geography, or with only one customer. Marketers are immediately updating different 

suggestions and messages to detect all these new developments or to understand the challenges in the market (Dipp 

et al., 2012).  

Benefit Type % 

Improves information gathering and feedback 87 

User-friendly tool 85 

Increases knowledge 85 

Promotes internal and external relationships 82 

Supports decision-making process 60 

Increases productivity 58 

Better outcome measurement 53 

Percentage of respondents rating 4 or 5 on a scale 1-5 scale where 5=extremely important. N=170 

Table 1. Benefits of Digital Marketing 

According to Table 2. which has been applied to managers; Improvement in information gathering and feedback 

is the most important benefit of digital marketing with %87 percent. User friendly tools and increases knowledge 

share the second most important benefits slot with %85 percent. Promoting internal and external relationships is 

fourth with %82 percent. Supporting decision making process has %60 percent, increases productivity has %58 
and better outcome measurement has %53 percent (Tiago and Verissimo, 2014, p.705). 

The study conducted by Tiago and Verissimo (2014) definitely shows the aspects that make digital marketing 

important for managers. As survey results show, digital marketing creates so many advantages for managers and 

their firms’ and digital marketing will continue its fare of being the indispensable concept of marketing. 

 3  Methodology 
A survey has been conducted to marketing managers in Turkey to find out and measure the usage of digital 

marketing. A scale has been used by Järvinen and etc. (2012) has been used for this purpose. Results obtained from 

the survey has been analyzed by using IBM SPSS 24 application. 

 4  Analysis 
According to the Table 3. Normality analysis; Skewness and Kurtosis values of all questions are within the range 

of -1,-2 and +1,+2 which means values are showing normality. 

 Skewness Kurtosis 

Q1 -1,217 ,337 ,525 ,662 

Q2 -,779    ,337 -,412 ,662 

Q3 -,502 ,337 -,561 ,662 

Q4 -,566 ,337 -,596 ,662 

Q5 -,808 ,337 -,544 ,662 

Q6 -,423 ,337 -1,170 ,662 

Q7 -,552 ,337 -,899 ,662 

Q8 -,496 ,337 -,984 ,662 

Q9 ,090 ,337 -1,578 ,662 

Table 2. Normality Analysis 
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Table 3. Frequencies Table I shows how much respondents agree with given ideas with the five likert scale. For 

the scale, 1 means the respondent strongly doesn’t agree with the idea, 2 means that they don’t agree with the idea, 

3 means they don’t agree or disagree, 4 means they agree with the given and 5 means they strongly agree with the 

given idea. 
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1 6,0 12,0 6,0 4,0 16,0 14,0 12,0 14,0 34,0 

2 10,0 8,0 16,0 16,0 6,0 20,0 16,0 14,0 12,0 

3 6,0 16,0 22,0 16,0 12,0 8,0 14,0 18,0 14,0 

4 34,0 36,0 36,0 36,0 40,0 38,0 34,0 28,0 18,0 

5 44,0 28,0 20,0 28,0 26,0 20,0 24,0 26,0 22,0 

Mean 4,00 3,59 3,49 3,66 3,53 3,30 3,44 3,40 2,84 

Table 3. Frequencies Table I 

Table 4. Frequencies Table II shows how much respondents agree with the ideas as usage barriers for digital 

marketing. For each question five-likert scale has been used. For the scale, 1 means the respondent strongly doesn’t 

agree that the given idea is a barrier for usage of digital marketing for their firm, 2 means that they don’t agree that 

given idea is a barrier, 3 means they don’t agree or disagree, 4 means they agree that the given idea is a barrier for 

usage of digital marketing and 5 means they strongly agree that the given idea is a barrier for usage of digital 

marketing. 

 Lack of 
Human 
Resources 

Lack of 
Time 

Lack of 
Knowledge 

Difficulty 
of 
Content 
Creating 

Difficulty 
of 
Control 

Lack 
of 
Budget 

Not 
Matching 
Business 
Goals 

Lack of 
Technical 
Support 

Resistance 
of 
Management 

1 16,0 18,0 10,0 8,0 14,0 12,0 14,0 18,0 26,0 

2 28,0 18,0 4,0 12,0 22,0 20,0 16,0 16,0 10,0 

3 6,0 10,0 14,0 16,0 14,0 8,0  22,0 14,0 22,0 

4 32,0 34,0 26,0 48,0 38,0 36,0 36,0 34,0 20,0 

5 18,0 20,0 46,0 16,0 12,0 24,0 12,0 18,0 22,0 

Mean 3,08 3,20 3,94 3,52 3,12 3,40 3,16 3,18 3,02 

Table 4. Frequencies Table II 

Correlation explains the relationship between given questions. For this study, each question has been numbered 

from 1 to 9. In the columns section, questions have been written and given numbers. For example; “Measurement 

of digital marketing is perceived as important in our firm” is number one. In the rows section, instead of rewriting 
the same questions, numbers are used. Row with the 1 number represents “Measurement of digital marketing is 

perceived as important in our firm”.  

Correlation is expanding from -1 to +1. The value of -1 means very strong negative correlation, values closer to 

0 means weak correlation and values closer to +1 means strong positive correlation.  
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Spearman's 

rho 

Measurement of 

digital marketing 

is perceived as 

important in our 

firm (1). 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,695 ,589 ,757 ,670 ,493 ,437 ,641 ,473 

 Sig. (2-

tailed) 

. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 

 Our firm 

measures the 

results of digital 

marketing against 

objectives (2).  

Correlation 

Coefficient 

,695 1,000 ,552 ,608 ,557 ,411 ,480 ,578 ,447 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 . ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,001 

 The use of digital 

marketing has 

changed the 

measurement 

practice of our 

marketing 

communications 

effectiveness(3). 

Correlation 

Coefficient 

,589 ,552 1,000 ,689 ,649 ,395 ,367 ,542 ,591 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 . ,000 ,000 ,005 ,009 ,000 ,000 

 Our firm has 

obtained 

measurable 

benefits from the 

use of digital 

marketing (4). 

Correlation 

Coefficient 

,757 ,608 ,689 1,000 ,756 ,534 ,458 ,670 ,547 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

 Efficient 

information was 

obtained by 

analyzing the web 

site visitors (5). 

Correlation 

Coefficient 

,670 ,557 ,649 ,756 1,000 ,581 ,596 ,669 ,623 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

 The relevant 

online discussions 

and forums in our 

field of work are 

followed (6). 

Correlation 

Coefficient 

,493 ,411 ,395 ,534 ,581 1,000 ,813 ,826 ,605 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 ,003 ,005 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

 Online 

discussions and 

forums about our 

firm, our products 

or services are 

followed (7). 

Correlation 

Coefficient 

,437 ,480 ,367 ,458 ,596 ,813 1,000 ,694 ,585 

 Sig. (2-

tailed) 

,002 ,000 ,009 ,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 

 Web analysis is 

used to attract 

new customers 

(8). 

Correlation 

Coefficient 

,641 ,578 ,542 ,670 ,669 ,826 ,694 1,000 ,633 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

 We use tools like 

Google Alerts, 

Hootsuite to track 

internet news and 

discussions (9). 

Correlation 

Coefficient 

,473 ,447 ,591 ,547 ,623 ,605 ,585 ,633 1,000 

 Sig. (2-

tailed) 

,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

Table 5. Correlation Table 

 5  Results and Discussions 

Results show that; managers perceive “Lack of Knowledge” as the biggest barrier for the usage of digital 

marketing as %46 of managers strongly agree that Lack of Knowledge is a barrier for usage of digital marketing. 

%72 of managers either agree or strongly agree that “Lack of Knowledge” is the biggest barrier for the usage of 
digital marketing. This means; managers still don’t have a sufficient knowledge on how to switch from classic 

marketing to digital marketing. Managers with the percent of %16 ‘strongly’ think that “Difficulty of Content 

Creating” creates barrier for the usage of digital marketing. This is not a very high percent but %48 of managers 

agree that “Difficulty of Content Creating” is a barrier for the usage of digital marketing. Summing up these two 

values; %64 of managers strongly agree or agree that that “Difficulty of Content Creating” creates barrier for the 

usage of digital marketing. “Lack of Knowledge” also has the highest 5 scale likert mean value with 3.93 which 

means it is perceived as the most powerful effect as the barrier for the usage of digital marketing.. “Resistance of 

management” has the least mean value with 3.02 which means it is perceived as the least powerful effect as the 

barrier for the usage of digital marketing. 

Analyzing the correlations table; “Web analysis is used to attract new customers” and “The relevant online 

discussions and forums in our field of work are followed” has the highest correlation with %82,6. Respondents 

who use web analysis to attract new customers are also following online discussions and forums. “Online 

discussions and forums about our firm, our products or services are followed” and “The relevant online discussions 
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and forums in our field of work are followed” has the second highest percent with %81,3. “Measurement of digital 

marketing is perceived as important in our firm” and “Our firm has obtained measurable benefits from the use of 

digital marketing” has the third highest percent with %75,7. “Efficient information was obtained by analyzing the 

web site visitors” and “Our firm has obtained measurable benefits from the use of digital marketing” has the fourth 

highest correlation and the last correlation to exceed %70 percent level with %75,6. 

According to Table 4. “Measurement of digital marketing is perceived as important in our firm” is %34 strongly 

agreed, %44 agreed and as a total %78 agreed or strongly agreed by respondents and also has 4.00 mean value 

which is equal to ‘agree’ value for 5 likert scale. This question is the strongest suggestion among all with the 

highest agreement rate and highest mean. “Our firm measures the results of digital marketing against objectives” 

has total of %64 agree and strongly agree rate and 3.59 mean. “The use of digital marketing has changed the 

measurement practice of our marketing communications effectiveness” has a %56 agree or strongly agree percent 

and 3.49 mean. “Our firm has obtained measurable benefits from the use of digital marketing” has %64 agree or 

strongly rate and has a mean of 3.66. “Efficient information was obtained by analyzing the web site visitors” has 
a %66 agree or strongly agree percent and 3.53 mean. “The relevant online discussions and forums in our field of 

work are followed” has a %58 agree or strongly agree percent and a 3.3 mean. “Online discussions and forums 

about our firm, our products or services are followed” ” has a %58 agree or strongly agree percent and a 3.43 

mean. “Web analysis is used to attract new customers” has a %54 agree or strongly agree percent and a 3.40 mean. 

“We use tools like Google Alerts, Hootsuite to track internet news and discussions” has the least agreement rate 

with %40 agree or strongly agree percent and also the least mean with 2.83.  

According to all the tables conducted from the analysis; managers perceive measurement of digital marketing 

important and see lack of knowledge and difficulty of content creating as the biggest barriers for using digital 

marketing.  
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Uluslararası Endekslere Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde 

Girişimciliğin Değerlendirilmesi 

Evaluation of Entrepreneurship in Central Asian Turkic 

Republics According to International Indices 

Asst. Prof. Dr. Azamat Maksüdünov (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

With the disintegration of the Soviet Union, the Central Asian Turkic Republics gained their independence and 

started transition to the market economy. Entrepreneurship plays a major role for the successful transition and 

sustainable development. Since independence, each country has been carrying out its own activities to develop 

entrepreneurship. The results of national-scale activities to improve entrepreneurship can be observed in 
international rankings. 

In this context, main purpose of this study is to evaluate entrepreneurship in Central Asian Turkic Republics 

according to related international indices and to develop recommendations for the improvement of 

entrepreneurship in the region. For this purpose, data from international indices like, Global Entrepreneurship 

Index published by the Global Entrepreneurship and Development Institute, Economic Freedom Index published 

by the Heritage Foundation, Global Competitiveness Index published by the World Economic Forum and Doing 
Business Reports published by the World Bank, will be utilized. 

To obtain the expected value of entrepreneurship for economic development it is necessary to see the current 

performance for all countries. Results of this study are thought to provide important information for institutions 

and organizations regulating market in those countries. Additionally, this study gives a chance to make a general 

evaluation of Central Asian Turkic Republics' activities on entrepreneurship. 

 1  Giriş 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, planlı ekonomik 

sistemden piyasa ekonomisine geçiş sürecini başlatmışlardır. Ülkeleri birbirine bağlayan sistemin yıkılması ile 

başlangıçta bütün ülkeler tüm alanlarda krizlere girmişlerdir. Durumun giderilmesine ve dünya ekonomisine 

entegre olmaya yönelik 1991’den buyana birçok reformlar uygulanmaktadır. Yapılan reformlar ana hatları ile: 

devlete ait teşebbüslerde yönetimin etkinliğini arttırma ve özelleştirmeye gitme, özel, yabancı sermayeli 
işletmelerin kurulmasını teşvik etme, özel sektörün gelişmesi için uygun ekonomik alt yapı oluşturma 

çalışmalarıdır (Pomfret, 2003). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başlangıçta ekonomik ve siyasi yönden aynı 

durumda olmasına rağmen, nüfusu ve doğal kaynakları açısından farklılıklar sergilemeleri, ekonomik geçişin 

uygulanmasında gerekli kamusal değişiklikleri yapmada farklı performans sergilemelerine yol açmıştır (Sakınç, 

2005).  

Uzun bir zaman planlı ekonomik sistemde varlığını sürdüren ülkelerde girişimcilik faaliyetlerinin yüksek olacağı 

beklenemez. Sosyal ve ekonomik hayatın tamamen devlet tarafından düzenlendiği planlı ekonomik sistem 

insanların risk alma kabiliyetini, yaratıcılık ruhunu sınırlamıştır. Söz konusu coğrafyada insanların piyasa 

ekonomisinin gerektirdiği özelliklere sahip olması, değişmesi hiç de kolay olmamaktadır. Özellikle, girişimcilik 

kültürünün oluşturulması noktasında güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinde özelleştirme, sermaye hareketlerinin canlandırılması, devlet müdahalesinin azaltılması, 

girişimciliğin teşvik edilmesi gibi geçiş süreci çerçevesinde uygulanan reformlar farklı düzeylerde devam etmekte 

ve bunun sonucu olarak ülkelerin performans düzeyleri de farklı olmaktadır.  

Ulusal çapta yapılan faaliyetlerin sonuçları ülke sıralamalarını içeren uluslararası endekslerde 

gözlemlenebilmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın temel amacı bazı uluslararası endekslere göre, Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinde girişimciliğin durumunu değerlendirmektir. Değerlendirmeler seçilmiş bazı uluslararası 

raporlara dayanmaktadır. Bunlar; Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü tarafından yayınlanan Küresel 

Girişimcilik Endeksi, Heritage Vakfı tarafından yayınlanan Ekonomik Özgürlük Endeksi, Dünya Ekonomik 

Forumu tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Endeksi ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma 

Kolaylığı Endeksleridir. Söz konusu çalışmaların bazılarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bazıları hala yer 

almamakta veya yeni yeni yer almaya başlamaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma son beş yıllık dönemi kapsamaktadır. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, aslında Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere dört 
ülkeyi kapsamaktadır. Ancak, çalışmada söz konusu dört ülke dışında ele alınan endekste en iyi ve en kötü 

performans sergileyen ülkeler, ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve Tacikistan da birlikte ele alınmıştır. Çalışmada 

öncelikle, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin geldiğimiz noktada sergiledikleri makro ekonomik durumları genel 

olarak değerlendirilmiş, daha sonra bu ülkelerdeki girişimciliğin durumu uluslararası endekslere göre ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  
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 2  Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Orta Asya Türk Cumhuriyetleri  

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait seçilmiş demografik ve ekonomik göstergeler Tablo 1’de ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. Türkmenistan 5,7 milyon nüfusa sahip olup, yıllık nüfus artış oranı %1,7 ve km2 düşen kişi sayısı 12 

olduğu görülmektedir. Nüfus bakımından Türkmenistan’ı 6,1 milyonluk nüfusu ile Kırgızistan takip etmektedir. 

Kırgızistan’ın nüfus artış oranı %2 olup, km2 düşen kişi sayısı 31 civarındadır. Daha sonra, 17,8 milyon nüfusu 

ile Kazakistan yer almaktadır. Kazakistan’ın nüfus artış oranı %1,4 ve km2 düşen kişi sayısı 7 civarındadır. 

Özbekistan 31,8 milyon nüfusu ile en kalabalık ülkedir. Bu ülkede nüfus artış oranı % 1,7 ve km2 düşen kişi 75 

civarınadır.  

Göstergeler Kırgızistan Kazakistan Özbekistan Türkmenistan 

Nüfus, milyon  6,1 17,8 31,8 5,7 

Nüfus artış oranı, %  2,0 1,4 1,7 1,7 

Nüfus yoğunluğu, km2 düşen kişi 31,1 6,6 74,9 12,0 
GSYİH, milyar $ 6,6 

 

137,3 37,2 36,2 

GSYİH artış oranı, yıllık % 3.8 1,1 7,8 6,2 

Kişi başına düşen GSYİH, bin $ 1,1 

 

7,7 2,1 6,4 

Kişi başına düşen GSYİH artış oranı, yıllık % 1,7 -0,3 5,9 4,4 

GSYİH, SAGP, milyar $ 21,6 450,1 207,4 95,6 

Kişi başına düşen GSYİH, SAGP, bin $ 3,6 25,3 6,5 16,9 

İşsizlik oranı, toplam işgücünün % 7,2 5,0 7,5 3,5 

Enflasyon oranı, yıllık % 0,4 14,5 - - 

Sanayi sektörünün GSYİH’daki payı % 29,2 33,9 32,9 60,0 

Tarım sektörünün GSYİH’daki payı % 14,9 4,8 17,6 11,5 
Hizmet sektörünün GSYİH’daki payı %, 55,9 61,3 49,5 28,5 

Toplam vergi oranı, ticari karın %,  29,0 29,2 38,1 - 

İşletmeyi faaliyete geçirmek için gerekli gün 10 9 5 - 

Yeni işletme kaydı, sayı 4936 26319 21395 - 

Yeni işletme, 1000 kişiye düşen sayı 1,3 2,2 1,0 - 

Tablo 1: Seçilmiş Demografik ve Ekonomik Göstergeler (2016) Kaynak: World Bank 

GSYİH rakamlarına baktığımızda, Kırgızistan’ın 6,6 milyar $, Türkmenistan’ın 36,2 milyar $, Özbekistan’ın 

37,2 milyar $, ve Kazakistan’ın 137,3 milyar $ olduğu görülmektedir. Kişi başına düşen GSYİH rakamlarına göre 

sıralama değişmekte, Kırgızistan’da 1100 $, Özbekistan’da 2100 $, Türkmenistan’da 6400 $ ve Kazakistan’da 

7700 $ olarak karşımıza çıkmaktadır. GSYİH’nın artış oranı en çok Özbekistan’da (%7,8) görülmekte, ardından 

Türkmenistan (%6,2), Kırgızistan (%3,8) ve Kazakistan (%1,1) gelmektedir. Sektörlerin GSYİH’daki payına 

baktığımızda, Türkmenistan hariç (hizmet sektörünün GSYİH’daki payı % 28,5), tüm ülkelerde hizmet sektörünün 
ağırlıklı olduğu söylenebilir. Kazakistan’da hizmet sektörünün GSYİH’daki payı % 61,3, Kırgızistan’da %55,9 ve 

Özbekistan’da %49,5 olduğu görülmektedir. Karşılaştırmaların daha sağlıklı olması için tüm veriler Dünya 

Bankası’nın veri tabanından elde edilmiş olup, 2016 yılına aittir. Ancak, Türkmenistan ile ilgili bazı bilgilerin 

olmadığı görülmüştür. Mesela bu ülkede işletmeyi faaliyete geçirmek için gerekli gün sayısı, yeni kayıt olan 

işletme sayısı ve 1000 kişiye düşen yeni işletme sayısı ile ilgili bilgiler bulunmamaktadır. Kırgızistan’da işletmeyi 

faaliyete geçirmek için 10 gün, Kazakistan’da 9 gün ve Özbekistan’da ise 5 gün gerekmektedir. Her 1000 kişiye 

düşen yeni işletme sayısı Kazakistan’da 2,2, Kırgızistan’da 1,3 ve Özbekistan’da 1,0’dir. 2016 yılı itibariyle, 

Kazakistan’da 26319, Özbekistan’da 21395 ve Kırgızistan’da 4936 yeni işletme kayıt olmuştur.  

 3  Girişimcilik Açısından Orta Asya Türk Cumhuriyetleri  

Girişimcilik faaliyetlerinin uzun bir zaman devlet tarafından kontrol edildiği veya planlı ekonomik sistemin uzun 

süre geçerli olduğu ülkelerde girişimcilik kültürünün zayıf olması doğaldır. Bu tür ülkelerde insanlar risk almak, 

yeni bir iş kurmak anlamında girişken değildir. Özellikle, geçiş döneminde olan ülkelerde girişimcilik 

faaliyetlerinin düşük olması, girişimcilik kültürünün zayıf olmasına bağlanabilir. Chaşovschi vd, (2014: 1507 – 

1514) tarafından Romanya (n=52) ve Moldova (n=71) ülkelerinde girişimciler arasında karşılaştırmalı bir 

araştırma yapılmıştır. Her iki ülkede merkezi ekonomi geleneğine bağlı olarak girişimcilik tecrübesinin ve 

girişimcilik kültürünün zayıf olduğu belirtilmektedir. İki ülke arasında girişimcilik açısından bir takım benzerlikler 
olduğu gibi, farklılıklar da bulunmuştur. Yeni iş yerlerinin kurulmasını engelleyen faktörler açısından Moldova 

ülkesi için finansal problemler ön plana çıkarken, Romanya için personel ve müşterilere ilişkin faktörler önalana 

çıkmaktadır. Başarılı bir girişimcilik açısından Moldova için kişisel ilişkiler ön plana çıkarken, Romanya için 

eğitim programları ön planda olduğu görülmüştür. Girişimcilik faaliyetleri ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve 

ekonomik ortama bağlı olarak değişebileceği söylenebilir. Bu sonuçlar, Lasch vd, (2009: 44-56) tarafından yapılan 
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çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Söz konusu araştırmada Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan ve Tacikistan olmak üzere geçiş döneminde olan Orta Asya ülkelerinde girişimciliğin doğası ve 

gelişimi genel olarak değerlendirilmektedir. Araştırmacılar, kültürel değerler ve hükümetlerin uyguladığı farklı 

politikalar neticesinde adı geçen ülkelerde girişimcilik doğası farklılık sergilediğini öne sürmektedirler. Tarihsel, 

sosyo-kültürel ve ekonomik koşullar bu ülkelerde girişimciliği etkileyen önemli unsurlar olarak tanımlanmıştır. 

Kamu politikası, sosyal normlar ve eğitimin girişimcilik üzerinde önemli etkisinin olduğunu dile getirmişlerdir.  

Bu konuda akademik çalışmalarla birlikte uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan, ülkelerin 

gösterdikleri performanslarını kıyaslamaya ve değerlendirmeye olanak sağlayan çalışmalar da mevcuttur. Küresel 

Girişimcilik ve Geliştirme Enstitüsü, Heritage Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Bankası bu kuruluşların 

bazılarıdır. Adı geçen kurumlar tarafından yapılan çalışmaların özeti Tablo 2’de ayrıntılı olarak sunulmaktadır. 

Elbette ki, bu endekslerden yola çıkarak bir ülke hakkında olumlu yada olumsuz sonuçlar çıkartmak doğru olmaz. 

Ama genel olarak ülkelerin girişimcilik adına yaptıkları reformların sonuçları hakkında fikir sahibi olmak için 

yeterli olabilir. 

Yayın Adı 
Yayınlayan 
Kurum 

Ülke 
2018 

Yöntem 

Küresel 
Girişimcilik 
Endeksi 

Küresel 
Girişimcilik ve 
Geliştirme 
Enstitüsü 

137 

- KGE 137 ülkede girişimcilik ekosistemlerinin sağlığını ölçen yıllık 
bir endekstir. 

- Yerel halkın ve kurumların girişimcilik tutumları, yetenekleri ve 
istekleri olmak üzere 3 temel boyuttan ve 14 alt boyuttan oluşan bir 
yapı içerisinde veri toplanmaktadır.  
- 0 ile 100 arasına değer alıyor ve 100’e yaklaştıkça girişimcilik 
ekosisteminin daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. 

Ekonomik 
Özgürlük 
Endeksi 

Heritage Vakfı 
Wall Street 
Journal 

180 

-Hükümetin ekonomiye katılım derecesini göstermektedir. 
-180 ülkede çeşitli kamu ve özel kaynaklardan yararlanılarak yapılan 

uzman değerlendirmelerine dayanmaktadır.  
- 4 temel ve 12 alt boyuttan oluşan bir yapı içerisinde veriler 
toplanmaktadır.  
- 0 ile 100 arasına değer alıyor ve 100’e yaklaştıkça ekonominin daha 
çok liberal olduğunu gösteriyor.  
- 80-100 arası tamamen özgür, 70-79,9 arası özgür, 60-69,9 arası orta 
derecede özgür, 50-59,9 arası özgür değil, 49,9’un altı hiç özgür değil 
anlamına gelmektedir.  

Küresel Rekabet 
Endeksi 

Dünya 
Ekonomik 
Forumu 

137 

- Rekabet edebilirlik, bir ülkenin verimlilik düzeyini belirlemeye 
yarayan bir dizi kurum, politika ve faktörler olarak tanımlanmaktadır.  
- DEF ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini; üretim faktörleri odaklı 
ekonomiler, verimlilik odaklı ekonomiler ve yenilik odaklı ekonomiler 
olmak üzere üç kategoriye ayırmaktadır. Buna bağlı olarak endeks, üç 
alt endeks başlığı altında toplanmış 12 bileşenden oluşmaktadır. 
-137 ülkede anket uygulaması ve ekonomik/sosyal göstergelere dayalı 
olarak hesaplanmaktadır. 

- Bileşen değerleri, 1 ile 7 arasında bir puan alıyor ve 1 en kötü, 7 en iyi 
durumu temsil etmektedir. 

İş Yapma 
Kolaylığı 

Endeksi 

Dünya Bankası 190 

-DB tarafından yayınlanan, bir işletmeyi başlatma ve sürdürmede 
devletin koyduğu şartları yerine getirme, ülkeler arası ticaret, vergi 
ödeme ve bir işletmeyi sona erdirme gibi faaliyetlerin süre ve 
maliyetlerini ortaya koyan çalışmadır.  
-2018 yılı itibariyle 10 göstergeye dayalı olarak bir endeks 
hesaplanmaktadır.  

-190 ülkede yapılan çalışma belirlenen kriterler doğrultusunda ilgili 
yasal ve idari düzenlemelerin işletme, KOBİ ve iş kurmak isteyenleri 
(girişimcileri) nasıl etkilediği üzerinde durmaktadır. 
-Sınırdan uzaklık (DTF) değerleri, 0 ile 100 arasına değer alıyor ve 0 
(sıfır) en düşük performansı ve 100 (yüz) ise sınırı temsil etmektedir.  

Tablo 2: Uluslararası Endekslerin Özet Tablosu Kaynak: İlgili Kurumların Raporları 

Küresel Girişimcilik ve Geliştirme Enstitüsü 137 ülkeyi kapsayan Küresel Girişimcilik Endeksini 

yayınlamaktadır (KGE, 2018). Söz konusu endeks yerel halkın ve kurumların girişimcilik tutumları, yetenekleri 

ve istekleri olmak üzere 3 temel boyuttan ve 14 alt boyuttan oluşan bir yapı içerisinde toplanan verilere dayanmakta 

ve ülkelerin girişimcilik ekosistemlerinin sağlığını değerlendirmektedir. Bu konudaki bir diğer çalışma Heritage 

Vakfı ile Wall Street Journal tarafından yapılan 180 ülkeyi kapsayan Ekonomik Özgürlük Endeksidir (EÖE, 2018). 

Ekonomik Özgürlük Endeksi hükümetlerin ekonomiye katılım derecesini göstermekte ve 4 temel, 12 alt boyuttan 

oluşan bir yapı içerisinde değerlendirilmektedir. 0 ile 100 arasına değer alan endeks sonuçları 5 farklı özgürlük 

derecesini ortaya koymaktadır. Girişimcilik konusunu ilgilendiren bir diğer çalışma Dünya Ekonomik Forumu 

tarafından yapılan ve 137 ülkeyi kapsayan Küresel Rekabet Endeksidir (KRE, 2018). Rekabet edebilirlik, bir 
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ülkenin verimlilik düzeyini belirlemeye yarayan bir dizi kurum, politika ve faktörler olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini; üretim faktörleri odaklı ekonomiler, verimlilik 

odaklı ekonomiler ve yenilik odaklı ekonomiler olmak üzere üç kategoriye ayırmaktadır. Buna bağlı olarak endeks, 

3 alt endeks başlığı altında toplanmış 12 bileşenden oluşmaktadır. Bileşen değerleri, 1 ile 7 arasında puan almakta 

ve 1 en kötü, 7 en iyi durumu temsil etmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan bir diğer endeks Dünya Bankası 

tarafından 190 ülkeyi kapsayan İş Yapma Kolaylığı Endeksidir (İYKE, 2018). Söz konusu endeks bir işletmeyi 

başlatma ve sürdürmede devletin koyduğu şartları yerine getirme, ülkeler arası ticaret, vergi ödeme ve bir işletmeyi 
sona erdirme konularında gerekli olan süre ve maliyetlerini ortaya koyan bir çalışmadır. 10 temel göstergeye dayalı 

bu çalışma ilgili yasal ve idari düzenlemelerin işletme, KOBİ ve iş kurmak isteyenleri (girişimcileri) nasıl 

etkilediği üzerinde durmaktadır. Sınırdan uzaklık (DTF) değerleri, 0 ile 100 arasına değer alıyor ve 0 (sıfır) en 

düşük performansı ve 100 (yüz) ise sınırı temsil etmektedir. 

Küresel Girişimcilik Endeksine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin durumu ayrıntılı olarak Tablo 3’te 

sunulmuştur. Tabloyu incelediğimizde, 2014-2018 yılları arasında ABD birinci sırada, 2014-2015 arasında 
Bangladeş son sırada ve 2016-2018 arasında ise Çad son sırada olduğu görülmektedir. Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Türkmenistan henüz bu çalışmanın kapsamında yer almamaktadır. Diğer 

taraftan, Kırgızistan 2017 yılı itibariyle yer almaya başlamış ve ilgili yılda 137 ülke içerisinde 21,0 puanı ile 92nci 

sırada yer almıştır. 2018 yılında ise 19,8 puanı ile 137 ülke içerisinde 100ncü sırada yer almıştır. Kazakistan 2014 

yılında 79ncu, 2015 yılında 88nci, 2016 yılında 59ncu, 2017 yılında 62nci ve 2018 yılında ise 29,7 puanı ile 137 

ülke içerisinde 64ncü sırada yer almıştır.  

Ülkeler 
2014 2015 2016 2017 2018 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

ABD 1 82,5 1 85,0 1 86,2 1 83,4 1 83,6 

Kırgızistan - - - - - - 92 21,0 100 19,8 

Kazakistan 79 30,6 88 28,4 59 35,4 62 30,1 64 29,7 

Özbekistan - - - - - - - - - - 

Türkmenistan - - - - - - - - - - 

Türkiye 39 44,7 25 54,6 28 52,7 36 43,7 37 44,5 

Azerbaycan - - - - - - 57 31,1 62 30,5 

Tacikistan - - - - - - 95 20,7 99 20,0 

Bangladeş 120 13,8 130 14,4 - - - - - - 

Çad - - - - 132 9,9 137 8,8 137 9,0 

Tablo 3: Küresel Girişimcilik Endeksine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Kaynak: Küresel Girişimcilik ve 

Geliştirme Enstitüsü Verilerinden Derlenmiştir.  

Bu sıralamada Türkiye 2014 yılında 39ncu, 2018 yılında ise 37nci sırada yer almaktadır. 2018 yılı itibariyle 
Azerbaycan 62nci ve Tacikistan 99ncu sıradadır. Türk Cumhuriyetleri içerisinden girişimcilik ekosistemi açısından 

Türkiye Cumhuriyeti’nin durumunun diğerlerine göre daha iyi durumda olduğu söylenebilir.  

Araştırma kapsamında ele aldığımız Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan ve Kırgızistan’ın Küresel 

Girişimcilik Endeksinin 14 alt boyutuna göre durumları Grafik 1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. Grafikte de 

görüldüğü gibi, tüm boyutlarda iki ülkenin durumu paralellik göstermekte ve beşeri sermaye boyutunda en iyi 

performans, risk alma boyutunda ise en düşük performans sergilemektedirler.  

 

Grafik 1: KGE’nin Alt Boyutlarına Göre Kırgızistan ve Kazakistan, (2018) Kaynak: Küresel Girişimcilik ve 
Geliştirme Enstitüsü Verilerinden Derlenmiştir. 
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Ekonomik Özgürlük Endeksine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin durumu ayrıntılı olarak Tablo 4’te 

sunulmuştur. 2014-2018 yılları arasında Hong Kong birinci sırada, Kuzey Kore ise son sırada yer almaktadır. Orta 

Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan 2014 yılında 63,7 puanı ile 67nci sırada iken, 2018 yılına geldiğimizde 

69,1 puanı ile 41nci sıraya yükselmiştir. Kırgızistan bu sıralamada 2014 yılında 61,1 puanı ile 85nci sıradayken, 

2018 yılına geldiğimizde 62,8 puanı ile 78nci sırada yer almıştır. Kazakistan ve Kırgızistan bu sıralamada orta 

derecede özgür ekonomiler arasında yer almaktadır. 

Ülkeler 
2014 2015 2016 2017 2018 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Hong Kong 1 90,1 1 89,6 1 88,6 1 89,8 1 90,2 

Kırgızistan 85 61,1 82 61,3 96 59,6 89 61,1 78 62,8 

Kazakistan 67 63,7 69 63,3 68 63,6 42 69,0 41 69,1 

Özbekistan 163 46,5 160 47,0 166 46,0 148 52,3 152 51,5 

Türkmenistan 171 42,2 172 41,4 174 41,9 170 47,4 169 47,1 

Türkiye 64 64,9 70 63,2 79 62,1 60 65,2 58 65,4 

Azerbaycan 81 61,3 85 61,0 91 60,2 68 63,6 67 64,3 

Tacikistan 139 52,0 140 52,7 149 51,3 109 58,2 106 58,3 

Kuzey Kore 178 1,0 178 1,3 178 2,3 180 4,9 180 5,8 

Tablo 4: Ekonomik Özgürlük Endeksine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Kaynak: Heritage Vakfı ve Wall 

Street Journal Verilerinden Derlenmiştir. 

Özbekistan 2014 yılında 46,5 puanı ile 163ncü sıradayken, 2018 yılında 51,5 puanı ile 152nci sıraya 

yükselmiştir. Türkmenistan ise 2014 yılında 42,2 puanı ile 171nci sıradayken, 2018 yılında 47,1 puanı ile 169ncu 

sırada yer almıştır. Bu iki ülke özgür olmayan ekonomiler kategorisinde yer almaktadır. Ancak, tüm ülkeler 2014-

2018 döneminde ekonomik özgürlük bakımından iyileştirmeye gittikleri söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti 2014 

yılında 64ncü sıradayken, 2018 yılında 58nci, Azerbaycan 2014 yılında 81nci, 2018 yılında ise 67nci sırada yer 

almıştır. Tacikistan ise 2014 yılında 139ncu sırada ve 2018 yılında 106ncı sıraya yükselmiştir.  

Ekonomik Özgürlük Endeksi mülkiyet hakları, yargı etkinliği, hükümet bütünlüğü, vergi yükü, kamu 

harcamaları, mali sağlık, iş dünyasının özgürlüğü, işgücünün özgürlüğü, sermaye özgürlüğü, ticaret özgürlüğü, 

yatırım özgürlüğü ve finansal özgürlük olmak üzere 12 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunların içerisinden iş 

dünyasının özgürlüğü göstergesine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin durumu Grafik 2’de sunulmuştur. 

Grafik incelendiğinde, Türkmenistan (genel puanı 47,1 ve iş dünyası puanı 30,0) hariç, diğer ülkelerde iş 

dünyasının özgürlüğü puanı genel puanın üstünde olduğu görülmektedir. Kazakistan’ın puanı (74,3) en yüksek 
olduğu görülmekte, ardından 73,3 puanı ile Kırgızistan ve daha sonra 66,9 puanı ile Özbekistan gelmektedir.  

 

Grafik 2: İş Dünyasının Özgürlüğü Göstergesine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, (2018) Kaynak: 

Heritage Vakfı ve Wall Street Journal Verilerinden Derlenmiştir. 

Küresel Rekabet Endeksine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin durumu ayrıntılı olarak Tablo 5’te 

sunulmuştur. 2014-2018 döneminde İsviçre 1nci sırada olduğu, Yemen ise 2017-2018 yıllarında son sırada olduğu 

görülmektedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Türkmenistan henüz bu çalışmanın kapsamında 

yer almamaktadır. Diğer taraftan, Kırgızistan 2014 yılında 121nci sıradayken, 2018 yılına geldiğimizde 102nci 

sırada yer almıştır. Kazakistan ise 2014 yılında 50nci sıradayken, 2018 yılına geldiğimizde yedi sıra gerileyerek 

57nci sırada yer almıştır.  
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Ülkeler 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

İsviçre 1 5,67 1 5,70 1 5,76 1 5,81 1 5,86 

Kırgızistan 121 3,57 108 3,73 102 3,83 111 3,75 102 3,90 

Kazakistan 50 4,41 50 4,42 42 4,49 53 4,41 57 4,35 

Özbekistan - - - - - - - - - - 

Türkmenistan - - - - - - - - - - 

Türkiye 44 4,45 45 4,46 51 4,37 55 4,39 53 4,42 

Azerbaycan 39 4,51 38 4,53 40 4,50 37 4,55 35 4,69 

Tacikistan - - 91 3,93 80 4,03 77 4.12 79 4,14 
Yemen - - - - - - 138 2,74 137 2,87 

Tablo 5: Küresel Rekabet Endeksine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 

Verilerinden Derlenmiştir. 

Türkiye bu sıralamada 2014 yılında 44ncü, 2018 yılında 53ncü sırada yer almış, 9 sıra gerilemiştir. Azerbaycan 

ise 2014 yılında 39ncu sıradayken, 2018 yılında 35nci sıraya yükselmiştir. Tacikistan bu çalışmanın kapsamına 

2015 yılından itibaren yer almaya başlamış ve 2015’te 91nci sıradayken, 2018 yılında 79ncu sırada yer almıştır.  

Küresel Rekabet çalışması kapsamında uzmanlar arasında yapılan girişimcilik açısından problem olarak görülen 
faktörler ele alınmaktadır. Tablo 6’da Kırgızistan ve Kazakistan’da girişimcilik açısından en problemli faktörler 

verilmiştir. Kazakistan için finansal kaynaklara erişim, yolsuzluk ve işgücünün eğitim seviyesi en problemli ilk üç 

faktör iken, Kırgızistan için ilk üçe giren en problemli faktörler yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık ve hükümetin 

istikrarsızlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımsızlıktan buyana Kırgızistan bölge ülkeleri içerisinde siyasi ve 

hükümet istikrarsızlığı açısından önde gelen ülke olduğu dikkate alınırsa, bu sonuçların ne kadar gerçekçi olduğu 

kabul edilebilir.  

 Kazakistan  Kırgızistan  
Finansal kaynaklara erişim 14,5  22,4 Yolsuzluk  

Yolsuzluk  13,8  11,2 Siyasi istikrarsızlık 

İşgücünün eğitim seviyesi 11,9  10,2 Hükümetin istikrarsızlığı 

Enflasyon  9,7  8,0 Finansal kaynaklara erişim 

Vergi düzenleme  8,7  6,9 Vergi düzenleme  

Devlet bürokrasisi  8,7  6,4 Devlet bürokrasisi  

İşgücünün zayıf iş etiği anlayışı  6,9  5,9 Enflasyon  

Vergi oranları 6,9  5,8 Vergi oranları 

Yenilikçilik için yetersiz kapasite 5,3  5,7 Yetersiz altyapı temini 

Döviz düzenleme 5,0  5,3 İşgücünün eğitim seviyesi 

Yetersiz altyapı temini 3,3  4,7 Suç ve hırsızlık 

Tablo 6: Kırgızistan ve Kazakistan’da Girişimcilik Açısından En Problemli Faktörler, (2017) Kaynak: Dünya 
Ekonomik Forumu Verilerinden Derlenmiştir. 

İş Yapma Kolaylığı Endeksine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin durumu ayrıntılı olarak Tablo 7’de 

sunulmuştur. 2017-2018 yıllarında Yeni Zelanda 1nci sırada, Somali son sırada yer almaktadır. Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri içerisinden Türkmenistan henüz bu çalışma kapsamına girmemiştir. 2014 yılında 68nci sırada olan 

Kırgızistan, 2018 yılında gerilemiş ve 77nci sırada yer almıştır. Kazakistan tam tersine 2014 yılında 50nci 

sıradayken, 2018 yılında ilerlemiş ve 36ncı sırada yer almayı başarmıştır. Bu tabloda özellikle Özbekistan’ın 

pozisyonu dikkat çekmektedir. 2014 yılında 146ncı sırada olan Özbekistan, her yıl iyiye doğru gitmiş ve 2018 

yılında 74ncü sırada yerini almayı başarmıştır. Türkiye 2014’te 69ncu sıradan 2018’de 60ncı, Azerbaycan 70nci 

sıradan 57nci sıraya ve Tacikistan 143ncü sıradan 123ncü sıraya yükselmiştir.  
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Ülkeler 
2014 2015 2016 2017 2018 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Yeni Zelanda  - - - - - - 1 87,0 1 86,5 

Kırgızistan 68 - 102 60,7 67 66,0 75 65,1 77 65,7 

Kazakistan 50 - 77 64,5 41 72,6 35 75,0 36 75,4 

Özbekistan 146 - 141 54,2 87 62,6 87 63,0 74 66,3 

Türkmenistan - - - - - - - - - - 

Türkiye 69 - 55 68,6 55 69,1 69 67,1 60 69,1 

Azerbaycan 70 - 80 64,0 63 67,8 65 67,9 57 70,1 

Tacikistan 143 - 166 48,5 132 54,1 128 55,3 123 56,8 

Somali - - - - - - 190 20,2 190 19,9 

Tablo 7: İş Yapma Kolaylığı Endeksine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Kaynak: Dünya Bankası, İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi Verilerinden Derlenmiştir. 

2018 yılı itibariyle, İş Yapma Kolaylığı Endeksi alt boyutlarına göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin durumu 

Grafik 3’te ayrıntılı olarak sunulmuştur.  

 

Grafik 3: İş Yapma Kolaylığı Endeksi Boyutlarına Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, (2018) Kaynak: Dünya 

Bankası, İş Yapma Kolaylığı Endeksi Verilerinden Derlenmiştir. 

İnşaat izinlerinin alınması (76,8), mülk kaydı yaptırma (90,2), kredi temini (75,0) ve sınır ötesi ticaret (73,3) 

boyutlarında Kırgızistan diğer iki ülkeye göre daha iyi konumdayken, işe başlama (95,5) ve elektrik temini (85,5) 

alt boyutlarında Özbekistan daha iyi konumdadır. Yatırımcıların korunması (85,0), vergi ödeme (79,4), 

sözleşmelerin uygulanması (77,5) ve iflasın çözümü (67,5) boyutlarında ise Kazakistan’ın diğer iki ülkeye göre 
daha iyi bir konumda olduğu görülmektedir.  

 4  Sonuç 

1991 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri planlı ekonomik sistemden piyasa 

ekonomik sitemine geçiş sürecine yönelik reformlar üzerinde çalışmaktadırlar. Söz konusu ülkelerin sahip 

oldukları doğal ve beşeri kaynaklar, yönetim ve siyasi sistemlerinden kaynaklanan farklılıklar, geldiğimiz noktada 
makro ekonomik açıdan farklı performans sergilemelerine yol açmaktadır. Bu ülkelerde özel sektörü geliştirmek 

ve girişimciliği canlandırmak için yapılan reformların sonuçlarını veya genel olarak bu konulardaki 

performanslarını uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan sıralamalarda görmek mümkündür.  

Özbekistan Küresel Girişimcilik ve Küresel Rekabet Endekslerinde, Türkmenistan ise Küresel Girişimcilik, 

Küresel Rekabet ve İş Yapma Kolaylığı Endekslerinde henüz kapsam dışı olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin söz 
konusu çalışmalarda yer alması öncelikle ilgili ülkeler açısından önem arz etmektedir. Diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında hangi durumda olduğunu görebilmek, yapılmakta olan faaliyetlerin planlaması, yürütülmesi ve 

kontrol edilmesi bakımından yol gösterici olabilir.  

Ülkenin girişimcilik ekosistemlerinin durumunu inceleyen Küresel girişimcilik endeksinde Kazakistan 

Kırgızistan’a göre daha iyi durumda olduğu ve her yıl daha ileriye gittiği görülmüştür. Söz konusu endeksi 

oluşturan tüm boyutlarda iki ülkenin durumu paralellik göstermekte ve beşeri sermaye boyutunda en iyi 
performans, risk alma boyutunda ise en düşük performans sergilemektedirler. Diğer taraftan, hükümetin 
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ekonomiye katılım derecesini gösteren Ekonomik özgürlük endeksine göre Kazakistan ve Kırgızistan orta 

derecede özgür, Özbekistan ve Türkmenistan özgür olmayan ekonomiler arasında yer almaktadır. İncelediğimiz 

2014-2018 döneminde tüm Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ekonomik özgürlük bakımından iyileştirmeye gittikleri 

söylenebilir. Bir diğer endeks olan Küresel rekabet raporlarının sonuçlarına göre, Kazakistan’ın durumu yine 

Kırgızistan’a göre daha iyi olduğu görülmektedir. Girişimciliğin önündeki en temel problemler Kazakistan için 

finansal kaynaklara erişim, yolsuzluk ve işgücünün eğitim seviyesi iken, Kırgızistan için yolsuzluk, siyasi 

istikrarsızlık ve hükümetin istikrarsızlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak İş yapma kolaylığı endeksine 
göre, son dönem itibariyle yine Kazakistan’ın durumu Kırgızistan ve Özbekistan’a göre daha iyi durumda olduğu 

görülmüştür. Ancak, burada Özbekistan’ın 2014-2018 yılları arasındaki performansı dikkat çekmektedir. 

Özbekistan 146ncı sıralardan başlayıp hızla yükselmiş ve 2018 yılında 190 ülke içerisinde 74ncü sırada yer almayı 

başarmıştır.  

Uluslararası endekslerin sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin piyasa 

ekonomisini oluşturma ve girişimciliği geliştirme konularında kararlılıkla ilerlemekte olduğunu söyleyebiliriz. 
Ülkelerin gelişmesi girişimciliğin gelişmesine bağlı olduğu dikkate alınırsa, bu konudaki çalışmaların 

sürdürülmesi önem arz etmektedir. 
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Sağlıkta Sürdürülebilirlik 

Sustainability in Healthcare 

Asst. Prof. Dr. Gülay Tamer (Istanbul Gelişim University, Turkey) 

Abstract 

Sustainability, which is a multi-dimensional and popular concept today, has three dimensions that almost 
everyone agrees: environmental, economic and social dimensions. Due to the complex nature of the healthcare 

industry and the wide range of facilities, operations and activities of a typical healthcare provider, the overall 

social, economic and environmental impact created by the healthcare industry is enormous and closely related to 

the sustainable development. As in all other industries, it is also inevitable for the healthcare sector to take 

sustainability initiatives to the forefront. In this study, how sustainability and sustainable development can be 

adapted to the healthcare sector is described after definition of the concept is given. Some examples of 

sustainability understanding and initiatives that healthcare facilities may adopt are addressed and how quality 

dimensions can be used in this context is explained. And to this end, a research conducted in a hospital to contribute 

to improve healthcare infrastructure to create socially sustainable healthcare facilities is given as a case study at 

the end of this study. In the said case study, the researches suggest that evidence based design presents an adequate 

tool for analyzing existing and future design of healthcare facilities. 

 1  Giriş 

Çok yönlü bir kavram olması sebebiyle sürdürülebilirlik üzerinde araştırmacıların hemfikir oldukları bir tanım 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada öncelikle kavramla ilgili literatürde yer alan bazı tanımlar verilmiş ve tarihsel 

bağlamda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları, sağlıkta sürdürülebilirlik ve birbirleriyle bağları 

incelenmiştir.  

Genel kabul gördüğü şekliyle sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel üç boyutu bulunmaktadır. Sağlık 

sektörünün karmaşık yapısı ve sağlık kuruluşlarının yarattığı sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler dikkate 

alındığında sağlıkla ilgili tüm sürdürülebilirlik girişimlerinin bu üç boyutu da hedeflemesi kaçınılmazdır. 

Sürdürülebilir sağlık hizmetleri yönündeki çabalar aynı zamanda verimlilik üzerinde de etkili olan 

iyileştirmelerdir. Sağlık Hizmetleri Araştırma Girişimi (HRC) sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve finansal 

kaygıları dengelemeyi ve eş zamanlı olarak optimize etmeyi amaçladığı, tipik bir sağlık hizmeti kuruluşunun çok 
çeşitli tesisler, işlemler ve faaliyetleri kapsamasından ötürü sürdürülebilirliğin zorlu bir girişim olduğu 

vurgulanmıştır (Boone, 2012).  

Sağlık sektöründeki sürdürülebilirlik tartışmalarının genelinde kalitenin vazgeçilmez bir unsur olduğu 

görülmektedir. Sağlıkta sürdürülebilirlik ve dönüşüm sürecinde kalitenin pozitif ve değer yaklaşımının önemli 

katkısı olduğunu ifade etmek mümkündür (Yılmaz, 2017). Tüm kalite süreçleri gibi sağlık sektöründeki 
sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin de belirlenecek kalite performans boyutları esasında ölçümlenmesi gerekir. Bu 

amaçla, temel olarak OECD ülkelerinde faydalanılan kalite göstergelerine kısaca değinilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise; temel amacı, mevcut sağlık hizmetleri tasarımını değerlendirmek suretiyle 

kullanıcı perspektifinden kanıta dayalı tasarımın hastane yenileme sürecindeki rolünü tanımlamak olan 

Sırbistan’da bir hastanede yapılan çalışma, kalite kıstasları ve göstergelerinin sağlık hizmetleri tesislerinde 

sürdürülebilirlik bağlamında nasıl kullanılabileceğini göstermesi bakımından anlamlı bulunduğundan vaka 
çalışması olarak verilmiştir.  

 2  Sürdürülebilirlik Kavramı 

Sürdürülebilirlik çok yönlü bir kavramdır. Bundan ötürü üzerinde araştırmacıların hemfikir oldukları bir tanım 

bulunmamaktadır.  

Bazı bilim insanları ortak bir zemin bulmak adına indirgemeci bazı açıklamalar yapmışlardır (Ankersen, 2009). 

“Sürdürülebilirlik nihayetinde şu net ve temel anlamı taşır: Sürdürülebilir bir yaşam geleceğe odaklı bir yaşamdır” 

(Norton, 2005). Solow’un açıklamasına göre sürdürülebilirlik, “zaman içinde insan refahının korunmasından 

başka bir şekilde nitelendirilemez” (Solow, 1993). Ankersen, sürdürülebilirlik kavramının kuşaklar arası bir 

yükümlülük getirdiğine ilişkin temel bir varsayım içerdiğini belirtmektedir (Ankersen, 2009). 
Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili bir diğer yaklaşım ise kavramın bir içeriğe dayandırılması ve operasyonel 

hale getirilmesidir. “Sürdürülebilirlik, başarılabilmesine yönelik ölçütlerle birlikte, her bağlamın kendi özgünlüğü 

içinde operasyonel hale getirilmelidir (Heinan, 2009). Ankersen’e göre sürdürülebilirliği operasyonel hale 

getirmeye çalışanlar bu kavrama anlam yüklerken nihayetinde üç disiplinin terminolojisini esas almaktadır; çevre 

bilimleri, sosyal bilimler, ekonomi bilimleri (Ankersen, 2009). 
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1960'lı yıllarda çevresel bozulmaya dair yaygın endişelerin ortaya çıkmasından bu yana, çevresel 

'sürdürülebilirlik' kavramı kapsamında; nasıl tanımlanabilir ve ölçülebilir, bunu başarmak için hangi politikalar 

uygulanmalı ve hangi kurumlar teşvik edilmelidir, gibi yoğun çalışmalar yapılmıştır. Son zamanlarda buna ek ve 

birbiriyle ilişkili konular olarak ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik de gündeme girmiştir. Sürdürülebilirlik, 

günümüzde çok yönlü bir gündemdir ve “üçlü bilanço/üçlü kar hanesi” ve “sürdürülebilir kalkınma” gibi terimler 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. Sonuç olarak, ‘sürdürülebilirlik’, pek çok etki ve nüans taşıyabilecek bu sebeple 

doğru anlaşılması için kullanıldığında tanımlanması gereken bir kavramdır (McKenzie, 2004). “Üçlü bilanço” 
yaklaşımı, ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında, ekonomik uygulanabilirliği sağlamak için kurumsal kararlarda 

sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin dikkate alındığı kurumsal yönetim anlayışıdır (Elkington, 1994). 

Aynı zamanda belirtilen bu alanlar sürdürülebilirliğin üç boyutudur. Sürdürülebilirlik boyutları çevresel, sosyal 

ve ekonomik sürdürülebilirliği yansıtan “üçlü sacayağı” olarak nitelendirilmiştir (Ankersen, 2009). 

Sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişki genellikle iki modelden biri 

tarafından temsil edilmektedir. İlk model, üç eşmerkezli daire şeklindedir. İçten dışa doğru “ekonomik” ve “sosyal” 

alanlar, en dışta yer alan çevresel alanın sağlığına bağlı olarak tasvir edilir. Daha yeni olmasına rağmen yaygın 

olan düşünme biçimi ise üç etki alanının eşit olarak temsil edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğudur. Bu, 

‘birbiriyle kesişen daireler’ modeli ile tasvir edilir (McKenzie, 2004). Bu modelde üç boyut eşit kabul edilmesine 

rağmen McKenzie’ye göre; çevresel ve ekonomik boyutlar birbirlerinden bağımsız veya birbirleriyle ilişki içinde 

yoğun bir şekilde çalışılmış ve olgunluğa ulaşmış olmalarına rağmen sosyal boyut yeterince ele alınmamıştır 

(McKenzie, 2004). Diğer bazı araştırmacılara göre sosyal sürdürülebilirlik en az anlaşılmış ve uygulamasında en 

fazla tartışma yaşanılan boyuttur (Littig ve Grießler, 2005).  

Sürdürülebilirliğin bu üç boyutunun birbiriyle bütünleştiği alanda, “toplam refahın” hiç eksilmeksizin 

sürdürülmesini savunan ekonomik yaklaşım en büyük paydaysa bu anlayışın zayıf sürdürülebilirlik ve “doğal 

sermayenin” korunmasının ayrı ele alınmasının ise güçlü sürdürülebilirlik anlayışı olduğu belirtilmiştir 

(Baumgärtner ve Quaas, 2009).  

“Normatif sürdürülebilirliğin” ise değerlerin dahil edilmesine ve dolayısıyla mevcut kuşağın değerleriyle 

korunan şeylerin nesiller arasında aktarılmasına izin vermesinden ötürü daha da güçlü bir sürdürülebilirlik 

anlayışını yansıttığı belirtilmiştir (Norton, 2005).  

 2.1  Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve Kalkınma İlişkisi 

“Sürdürebilirlik” ve “sürdürülebilir kalkınma” kavramları çoğunlukla birbirinin yerine kullanılmaktadır 

(Ankersen, 2009). 

Terimin tamamen ekonomik kalkınma bağlamında erken kullanımlarından biri 1960 yılında; “İstihdamı teşvik 

etmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için üye ülkelerde en yüksek sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve 

istihdam sağlamak,” amacıyla kurulan “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) kuruluş belgesinden 
kaynaklanmaktadır (Ankersen, 2009). 

1980 yılında, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından Dünya Koruma Stratejisi yayınlanmıştır. 

Strateji, “doğal ortam tahribatı ve çevresel bozulma yaratan ana unsurların yoksulluk, nüfus baskısı, sosyal 

eşitsizlik ve ticaret koşulları” olduğunu belirtir. Sürdürülebilir kalkınma, insanlar dahil, temel ekolojik süreçlerin 

ve yaşam destek sistemlerinin sürdürülmesi olarak tanımlanmıştır (McKenzie, 2004). 

1987'de, Birleşmiş Milletler (BM), bugün genel olarak anlaşıldığı şekliyle, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 

yol gösterici ilkeler sağlayan bir rapor yayınlamıştır: ‘‘Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır.” (Podein 

ve Hernke, 2010). 

Haziran 1992'de, (Dünya Zirvesi olarak da bilinen) Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio de 

Janeiro'da düzenlenmiş ve sürdürülebilir kalkınma kavramı benimsenmiştir. Bugün en yaygın olarak kullandığımız 

bu sürdürülebilir kalkınma kavramının dayandığı üçayak vardır: Ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevrenin 

korunması. Bu noktada, "üçlü kar hanesinin" sağlık sektörüne nasıl uygulandığı ve en önemlisi, hem bugünün hem 

de gelecek nesillerin sağlık ihtiyaçlarını karşılama yollarının neler olduğu sorulabilir (Milic, 2014). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre; 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılda 

kişi başı sağlık harcamaları 987 liradan bin 524 liraya yükselerek % 54,4 artmıştır. Sağlık yatırımları ise 2012’de 

3 milyar 901 milyon lirayken 2016'da 7 milyar 216 milyon liraya ulaşarak %85 artmıştır (Dünya Gazetesi, 31 

Aralık 2017).  

2015 yılı OECD ülkelerindeki kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla ve sağlık harcamaları ile Türkiye’nin 

karşılaştırıldığı çalışmada; OECD ülkelerinin ortalama kişi başı GSYH ve sağlık harcaması 41353±16029 $ ve 

3813±1955 $ olarak verilirken Türkiye için bu değerler 24309 $ ve 1064 $ olarak verilmiştir (Sayılı ve diğerleri, 

2017).  

Dünyada sağlık harcamalarının genel durumuna bakılacak olursa; 2016 itibariyle gayrisafi yurtiçi hasılaya 

(GSYH) oran bazında ABD %17,2 ile dünyada en fazla sağlık harcaması yapan ülkedir. İsviçre %12,4 ile onu 
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izlemektedir. ABD ve İsviçre’yi %11,3 ila 10,4 arasında değişen oranlarla Almanya, İsveç, Fransa, Japonya, 

Kanada, Hollanda, Norveç, Belçika, Danimarka, Avusturya izlemektedir. Türkiye içinse bu rakam %4,3’tür 

(OECD, 2018). 

Sağlık hizmetleri için harcanan para miktarı göz önünde bulundurulduğunda, açıktır ki bu ölçekte herhangi bir 

faaliyet kaçınılmaz olarak çevre ve toplum için sonuçlara yol açmakta ve sağlık hizmetleriyle ilgili her türlü 

aktiviteyi kapsamlı bir şekilde planlama gereğini beraberinde getirmektedir (Naylor ve Appleby, 2012).  

Sağlık hizmetlerine olan talep gitgide artmakta olup, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bunu başlıca dört faktöre 
dayandırmıştır: Yaşlanan nüfus, yaşam tarzına bağlı hastalıklardaki patlama, halkın beklentilerindeki artış ve sağlık 

tüketicileri arasında değer bilincinin eksikliği. WEF sağlık hizmetleri harcamalarının artışına yol açan temel iticiler 

ve dinamikleri şu şekilde özetlemiştir: Arz tarafında bakım maliyetleri artmaya devam ederken kaynaklar en iyi 

şekilde dağıtılmamaktadır. Birim maliyetlerdeki artış, düşük maliyetlerden ziyade daha iyi sonuçlara odaklanan 

yenilikçi stratejilerle birlikte yeni tedavi ve teknolojilerin ortaya çıkmasına bağlıdır. Bu, çoğu zaman değişime 

kapalı (kazanılmış haklar nedeniyle) ve değer yaratımını her zaman ödüllendirmeyen sağlık hizmetleri sunum 

sistemindeki kaynakların yetersiz tahsisiyle şiddetlenir. Sağlık sistemlerindeki arz ve talep güçleri arasındaki 

etkisiz geri besleme döngüleri, sağlanan hizmetlerin değeriyle ilgili olarak hem şeffaflık eksikliği hem de mevcut 

oldukları yerde bile bu veriler üzerinden hareket etmeye yönelik teşviklerin olmamasından kaynaklanmaktadır 

(WEF, 2013). 

Üretim firmaları, sürdürülebilirlik inisiyatiflerini benimseyen ilk kuruluşlar arasında yer alırken, sağlık 

hizmetleri gibi hizmet sektörleri daha agresif bir şekilde sürdürülebilirliği benimsemeye başlamıştır. En büyük 

hizmet sektörlerinden biri olan sağlık hizmetleri, genel ekonomi çapında sürdürülebilirlik performansını önemli 

ölçüde etkileyebilecek bir fırsat sunar (Boone, 2012). 

Sağlık sektörünün çevresel ayak izi geniş ve çok yönlüdür. Sağlık tesisleri muazzam miktarda enerji tüketir. 

Ortalama bir hastane, diğer ticari bina tiplerinden daha fazla enerji tüketir ve metrekare başına enerji kullanımında 

perakende gıda işletmelerine meydan okur. Toplam enerji tüketiminde ise ulaşımdan sonra diğer tüm hizmet 

sektörlerinin önüne geçmektedir. Sağlık hizmetleri sektörü sera gazlarının salınımında da ciddi bir yüzdeye 

sahiptir. Tehlike potansiyeli yüksek atık sulara neden olan çok sayıda temizlik kimyasalları kullanır. Anestezikler 

için kullanılan tehlikeli kimyasallar genellikle havalandırılır ve potansiyel olarak tehlikeli hava emisyonları 

oluşturur. Ayrıca tonlarca katı atık üretilir (Boone, 2012). En yeni sonuçlar, toksik kimyasalların dünyadaki hastalık 

salgınlarına ve iklimdeki bozulmaların gezegendeki herkesi etkileyen birçok sağlık sorununa katkıda bulunduğunu 

göstermektedir. Sağlık geçmişten bugüne hastaları iyileştirmekle ilgiliydi ancak şimdi tüm toplumu ve hepimizin 
devamlılığını sağlayan çevreyi iyileştirmekle de ilgili olması gerekmektedir (Milic, 2014). 

Sağlık kurumları toplum üzerinde önemli bir sosyal etkiye sahiptir. Birçok ülkede sağlık hizmetleri, en büyük 

istihdam alanlarından birisidir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2016 yılı itibariyle yaklaşık 33 bin 

sağlık kurumu varken kamu ve özel sektörde istihdam edilen sağlık içi ve dışı personel sayısı 871 bin dolayındadır 

(TÜİK, 2018). Sağlık hizmetlerine erişim, toplum sağlığı açısından da önemlidir. Sağlık hizmetleri sektörü toplum 

sağlığı, hastalıkların önlenmesi ve acil durum hazırlığını destekleyen hizmetler verir. Ayrıca sağlık hizmetlerine 
yakınlık ve bunların yoğunluğu; çekim merkezi olma ve yaşam kalitesinin önemli bir göstergesidir. Son olarak 

sağlık kurumları diğer işyerleri, vasıflı çalışanlar ve yeni sakinleri de etraflarına çekerek yayılma etkisi gösteren 

bir dizi hizmet sunarlar (Boone, 2012). 

 3  Sağlıkta Verimlilik ve İyileştirme 

Sürdürülebilir sağlık hizmetleri yönündeki çabalar aynı zamanda verimlilik üzerinde de etkili olan 
iyileştirmelerdir. Fiili uygulamalar bazında sağlıkta sürdürülebilirliğin nasıl ele alındığı ve elde edilen sonuçlar bu 

konuda da fikir vermektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyal ve çevresel etkilerinin kapsamı ve büyüklüğü, sektör için muazzam fırsatlar yaratır. 

Bununla birlikte, sağlık kuruluşlarında sürdürülebilirliğin etkin bir şekilde uygulanması başlı başına bir konudur. 

Sağlık sektörü en karmaşık ve hızla değişen sektörlerden biridir. Sağlık hizmetleri sürekli olarak yeni teknikler, 
teknolojiler, ilaçlar ve sunum sistemleri tarafından dönüştürülmektedir. Sağlık hizmetleri yöneticileri maliyet 

uygunluğu, hasta güvenliği ve kaliteyi aynı anda iyileştirme baskısı altındadırlar. Sağlık hizmetlerinde 

sürdürülebilirlik bağlamında, bakım kalitesini korurken ve hatta iyileştirirken, çok çeşitli faaliyetler ele alınmalıdır 

(Boone, 2012). 

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma Birimi’nin (SDU) yaklaşımına 

göre sürdürülebilir bir sağlık ve bakım sistemi, doğal kaynakları tüketmeden veya ciddi ekolojik hasara neden 
olmadan yüksek kalitede bakım verilerek ve halk sağlığının iyileştirilmesiyle sağlanır. Bu yaklaşım dardan genişe 

olmak üzere üç odaklıdır: 1- Sürdürülebilir Sağlık ve Bakım Sektörü; Enerji, ulaşım, atıklar, satın alma, su, altyapı 

uyarlaması ve binalara özel önem vererek sektörün “yeşilleştirilmesi” dir. Sektörde kullanılan fiziksel, mali ve 

insan kaynaklarının daha verimli (binaların daha iyi yalıtılması, ısınmak için daha az yakıt tüketmek, vb.) ve daha 

sorumlu (yerel halkın korunması için klinik atıkların emniyetli bir şekilde bertarafı gibi) kullanılması sağlanır. 2- 

Sürdürülebilir Sağlık Hizmetleri; Sağlık sistemi ve ortaklarının, sağlık hizmetlerini üçlü bilanço-yani mali, sosyal 
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ve çevresel olarak yatırımın geri dönüşü- esasında sağlamasıdır. Hizmetlerin sunumunun uyarlanması, sağlığın 

teşviki, daha fazla önleyici yaklaşımlar, kurumsal sosyal sorumluluk ve daha sürdürülebilir bakım modelleri 

geliştirmeyi içerir. 3- Sürdürülebilir Sağlık ve Esenlik: Sağlık ve esenlik üzerinde etkili olan herşeyin (örneğin; 

eğitim, tarım, bankacılık, vb.) sürdürülebilirlik esasında değerlendirilmesini kapsar (SDU, 2018.)  

Sağlık Hizmetleri Araştırma Girişimi (HRC) tarafından 2012 yılında yayınlanan “Sürdürülebilirlik Kültürü 

Yaratma- Sağlık Hizmetlerinde Liderlik, Eşgüdüm ve Performans Ölçüm Kararları” başlıklı çalışmada; 

sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve finansal kaygıları dengelemeyi ve eş zamanlı olarak optimize etmeyi 

amaçladığı, tipik bir sağlık hizmeti kuruluşunun çok çeşitli tesisler, işlemler ve faaliyetleri kapsamasından ötürü 

sürdürülebilirliğin zorlu bir girişim olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada, sekiz sağlık sisteminin nispeten başarılı 

sürdürülebilirlik girişimlerine sahip kurumsal yaklaşımları incelenmek suretiyle mevcut çabaların başarıları ve 

sınırlamaları ortaya konmaya çalışılmış ve diğer sağlık kuruluşlarındaki yöneticilere bu yöndeki çabalarında 

rehberlik hedeflenmiştir. 

Çalışmada incelenen kuruluşlar sürdürülebilirliği temel kurumsal bir değer olarak benimsemiş ve 

sürdürülebilirlik çabalarını desteklemek için önemli kaynak ve personel ayırmıştır. Yine de bu çabalarından önemli 

mali faydalar elde etmişlerdir. Çevresel kaynak yönetimi- özellikle enerji ve atıklar, birçok sürdürülebilirlik 

girişiminin başlangıç ve genellikle merkez odağı olmuştur. Enerji verimliliğinin ve geri dönüşümün arttırılması ve 

tüm atık akışlarının daha dikkatli yönetimi işletme maliyetlerini düşürmüştür. Enerji ve atıkların daha 

sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, bu kuruluşların çevre açısından sorumlu satın alma ve gıda yönetimi gibi 

diğer alanlara da uygulanabilecek kurumsal beceriler oluşturmalarında kritik bir önem taşımıştır. Kuruluşların 
çoğu, sürdürülebilirlik inisiyatiflerini yönetmeye ve eşgüdümüne yardımcı olacak yeni pozisyonlar açmış veya 

yeni insanları proje esasında işe almıştır. Sürdürülebilirlik koordinatörleri; odak alanlarının belirlenmesi, 

sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerin geliştirilmesi, performansın izlenmesi, çevresel ve sosyal kaygıların kurumsal 

süreçlere entegre edilmesi, önemli dış kaynakların belirlenmesi ve sürdürülebilirlikle ilgili önemli kurumsal 

becerilerin oluşturulmasına yardımcı olmakla görevlendirilmiştir. 

Aynı çalışmada sürdürülebilirlik girişimlerinin etkinliğini destekleyen birkaç temel kurumsal unsur 

tanımlamıştır. Birincisi; önemli paydaşlara sürdürülebilirliğin savunuculuğunu yapacak bir şampiyon yönetici 

olmasıdır. Kurumsal bağlam içinde sürdürülebilirliği tanımlama, sürdürülebilirlik için kaynak güvencesi sağlama, 

kurum içinde sürdürülebilirliği savunma, sürdürülebilirlik faaliyetlerini üst düzey stratejiyle bağlantılandırmaya 

yardımcı olacak ve günlük faaliyetleri denetleyen sürdürülebilirlik koordinatörü ile birlikte çalışacak üst düzey 

yönetici seviyesinde bir şampiyon kritik öneme sahiptir. Sürdürülebilirlik koordinatörleri çevre yönetim 

sistemlerine aşinalık, iletişim becerileri, süreç analizi ve yönetim becerileri ve sürekli öğrenmeye adanmışlık gibi 

kritik becerilere sahip olmalıdır. Her düzeyde esnek sistemler, iletişim ve ortak yaklaşımlar sağlamak üzere en iyi 

uygulamalar ve süreçler, bilgi teknolojisi ağları ve yeşil ekipler de olmak üzere çeşitli araçlar kullanırlar. İkincisi; 

sürdürülebilirlik girişimi değerlerinin kurumun üst düzey misyon, vizyon ve değerlerine yansıtılmasıdır. Üst düzey 

misyonla bağlantı, sürdürülebilir işlemler ve hasta bakımı arasındaki ilişkinin vurgulanmasına yardımcı olduğu 

gibi kurumsal normları belirler ve karar almada yönlendirici olur. Üçüncüsü; sürdürülebilirlik faaliyetlerini 
izlemek ve yönlendirmek için performans ölçüm sistemleri kullanılır. Çalışma dahilindeki sekiz kurumda düzenli 

olarak bir dizi anahtar sürdürülebilirlik performans göstergesini takip etmektedir. Bunlar en yüksek kurumsal 

seviyede izlenirler. Ayrıca performans yönetim sistemleri bireysel, departman ve tesis seviyesindeki faaliyetlerin 

sürdürülebilirlik konusundaki stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesinde kullanılır (Boone, 2012). 

WEF tarafından 2013 yılında (Çin, İngiltere, İspanya, Almanya ve Hollda’dan) 200 sağlık sistemi lideri, karar 
alıcı ve uzmanla yapılan çalışmada ise; mevcut durumun baskısından kurtulmuş olarak “2040 yılında sağlık 

sistemleri nasıl olabilir?” temel sorusu etrafında yüksek kaliteli, tam erişim sağlanabilen, düşük maliyetli 

sürdürülebilir sağlık sistemlerine yönelik uzun dönemli ve bütüncül bir analiz yapmaları istenmiştir. Buradaki 

amaç mevcut kısıtlılıklar, kazanılmış haklar ve acil sorunların ötesine geçip gerçekten önemli olan noktalara 

odaklanmaktır. Bu amaçlara ulaşmada üç temel stratejik tema öne çıkmıştır: 1- Sağlık ve bakım hizmetlerini 

dönüştürmek için veri ve bilgiyle kuşanmak. Hassas tıp çağına girilen bu dönemde geliştirilmiş veri ve bilgiler 

sağlık sistemlerinin işleyiş biçimini ve karar alma biçimlerini değiştirmeye başlamıştır, veri ve bilgilerin daha hızlı 

ve daha verimli bir şekilde kabulü ve tümleştirilmesi ile bir dönüşüm sağlanabilecektir. 2- Yenilikçi sağlık 

hizmetleri sunumu. Tıbbın sınırları bilimin sınırlarıyla belirlenirken sağlık hizmeti sunum modeli geçmişe sıkıca 

bağlı kalmıştır. Sağlık sistemleri, geleneksel sunum kalıplarını kırarak, daha iyi profesyoneller, daha iyi sonuçlar 

ve daha iyi değer sunmaya yönelik yenilikler için alan ve fırsat yaratmak suretiyle 21. yüzyılın hastalık karmasına 

meydan okuyabilecektir. 3- Geleceğin sağlıklı şehir ve ülkelerini kurmak. Geleceğe yönelik sürdürülebilir bir 
sağlık sistemine ulaşmak için toplumlar sağlık hizmetlerine olan talebi yeniden şekillendirmeli, insanların sağlıklı 

kalmaları ve sağlıklarını yönetebilmelerine yönelik yetki sağlayarak hastalık yükünü azaltmalıdırlar. Sağlık 

sistemleri insanları daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeye, daha sağlıklı tüketimi teşvik etmeye ve halk sağlığını 

yükselten bir çevre ve altyapı geliştirmeye teşvik edebilir (WEF, 2013). 
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 4  Sağlıkta Kalite Kriterleri 

Sağlık sektöründeki sürdürülebilirlik tartışmalarının genelinde kalitenin vazgeçilmez bir unsur olduğu 

görülmektedir.  

Sağlıkta sürdürülebilirlik ve dönüşüm sürecinde kalitenin pozitif ve değer yaklaşımının önemli katkısı olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Sağlıkta kalitenin izlenmesi önemli ve öncelikli konular arasındadır. Kalitenin izlenmesi 

için en önemli araçlar kalite göstergeleridir. Sağlıkta kalite göstergeleri sunulan hizmetin niteliğinin belirlenerek 

sonuçların sayılarla ifade edilmesini sağlayan araçlardır. Göstergeler, ülke düzeyinde izlenebildiği gibi uluslararası 

düzeyde de izlenmekte ve kuruluşlar ya da ülkeler arası kıyaslamalara imkân tanımaktadır (Yılmaz, 2017). 

Bu bağlamda, 2006 yılında OECD Sağlık Bakım Kalitesi Göstergeleri Projesi, “OECD üyesi ülkeler arasında 
sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesiyle ilgili sorunları gündeme getirmek için ortak bir dizi gösterge geliştirme 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık hizmeti kalitesi”nin ne anlama geldiğini tanımlamak ve OECD ve üye ülkeler 

tarafından benimsenen temel sağlık politikası hedeflerini kapsayan daha geniş bir performans çerçevesine 

yerleştirmeye yönelik kavramsal çerçeve sunulmuştur.” Çalışmada, sağlık hizmetleri kalite performans boyutları 

olarak aşağıdakiler belirtilmiştir (Arah ve diğerleri, 2006):  

Kabul edilebilirlik: Hastaların ya da yakınlarının değerleri, istekleri ve beklentileriyle verilen sağlık 

hizmetlerinin uyumlu olması. 

Erişilebilirlik: Sağlık hizmetlerine ulaşabilme kolaylığı; fiziksel, mali veya psikolojik olabilir ve sağlık 

hizmetlerinin önceden mevcut olmasını gerektirir. 

Uygunluk (Yerindelik): Verilen sağlık hizmetinin mevcut en iyi kanıt esasında klinik ihtiyaçlarla uyumlu olma 

derecesi.  

Devamlılık: Hastalara yönelik olarak sağlık hizmetlerinin zaman içinde, kurum ve kuruluşlar arasında düzgün 

bir şekilde organize edilme derecesi. 

Etkililik veya Sağlığın İyileştirilmesi veya Klinik Odak: Kanıta dayalı sağlık hizmetlerinin doğru verilmesi 

suretiyle istenen sonuçların elde edilebilme derecesi.  

Giderler veya Maliyet Uygunluğu: Makroekonomik düzeyde sürdürülebilir sağlık harcama düzeyini bulma ve 

mikroekonomik hedef, herhangi bir sonuç ve sorumluluk düzeyi için harcamaların en aza indirilmesi. 

Etkinlik: Sistem için doğru kaynak düzeyini bulmayı ve bu kaynakların maksimum fayda ya da sonuç elde etmek 

için kullanılması. 

Eşitlik: Sistemin ilgili tüm tarafları adil şekilde gözetmesi; hem sağlık hizmetleri için ödeme yükünün hem de 

sağlık hizmetlerinin sunumu ve faydalarının insanlar arasında eşit dağıtımıyla ilgilidir. 

Hasta Merkezlilik veya Hasta Odaklılık veya Cevap Verebilirlik: Sistemin fiili işleyişinde hastanın / kullanıcının 

sağlık hizmeti sunumunun merkezine yerleştirilme derecesi; giderek artan bir şekilde sağlık hizmetleri hasta 

deneyimi olarak ölçülmektedir. Bu bağlamda cevap verilebilirlik, sistem tarafından insanların meşru olan sağlık 

dışı beklentilerine kolaylık sağlanmasıyla ilgilidir.  

Emniyet (Güvenlik): Sistemin doğru yapılara sahip olması, kullanıcıya, sağlayıcıya veya çevreye zarar 

vermeyecek şekilde hizmet verilmesi ve sonuç alınması.  

Sürdürülebilirlik: Özellikle sağlıkla ilgili kamu harcamalarının doğru seviyede belirlenmesi. 

Tam Zamanında Hizmet Sunumu (Dakiklik): Hastanın sağlık hizmetlerine hızlı erişim veya cevap alma düzeyi. 

Belirtilen OECD projesinde; sadece İngiltere Sağlık standartları altında yer alan Yönetişim ile Bakım ortamı ve 

imkanları ve ayrıca sadece Kanada ve Avustralya standartlarında yer alan Yetkinlik/Yeterlilik boyutları da listeye 

dahil edilmiştir (Arah ve diğerleri, 2006). 

Yönetişim: Hesap verebilirlik sağlayan bir mekanizma ile sistemin kendisini yönetmesi; ayrıca sağlık 

merkezinin tüm faaliyetlerinin merkezinde doğruluk, kalite güvencesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin yer 
alması.  

Bakım Ortamı ve İmkanları: Hasta ve personel esenliğini destekleyen ortamlarda ve hastaların ihtiyaç ve 

tercihlerine saygı gösterilerek tedavinin, bakımın veya özel bir işlevin etkili ve güvenli bir şekilde sunulması, 

mümkün olduğunca fazla mahremiyet sağlanması, sağlık sonuçlarının en iyi olması için ortam bakım ve 

temizliklerinin yapılması (Department of Health, 2012).  

Yetkinlik veya Yeterlik: Sağlık hizmeti sağlayıcısının kaliteyi etkileyen bilgi, özellik, yetenek, beceri ve 

davranışlarıdır. Kanada sisteminde ayrıca Çıktılar (Sonuçlar) bir kalite boyutu olarak ele alınmakta ve hedefler, 

standartlar veya sağlayıcının veya hastaların beklentileri esasında ölçümlenen sonuçlar olarak tanımlanmaktadır 

(Royal College-Canada, 2012). 

Bunların haricinde Verimlilik (etkili bir hizmetin en az maliyetle üretilmesi bu sayede hem uygun olmayan 

tedavinin yapılmaması hem de hastanın en optimal sürede yeniden sağlığına kavuşması), Optimal Olma (sağlık 

hizmetlerinin fayda ve maliyetleri arasında en iyi dengenin kurulması), Yasallık (Toplum tarafından verilen sağlık 
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hizmetlerin kabul edilmesi), Katılım (Hasta ile işbirliği yaparak, bakım sürecine bilinçli katılımının sağlanması) 

ele alınabilecek diğer kalite boyutlarıdır.  

 5  Vaka Çalışması 

Buraya kalite kıstasları ve göstergelerinin sağlık tesislerinin sürdürülebilirliği bağlamında nasıl 

kullanılabileceğine dair bir vaka çalışması olarak alınan “Sosyal açıdan sürdürülebilir sağlık tesislerine doğru - 

Sırbistan'daki mevcut hastanelerin yenilenmesinde kanıta dayalı tasarımın (KDT) rolü” isimli makalede 

araştırmacılar, gelecekte mevcut sağlık hizmetleri tesislerinin sosyal sürdürülebilirliğinin kaliteyi artırma ve 

kullanıcı odaklı performansa yönelik tasarım yeteneklerine bağlı olacağını ve kanıt temelli tasarımın tesislerin 

mevcut ve gelecekteki tasarımını analiz etmek için yeterli bir araç sunduğunu savunmaktadır (Djukic and Maric, 

2017). 

Çalışma, Sırbistan'daki en büyük sağlık kuruluşu Tıbbi Harp Akademisi- Vojno Medicinska Akademija 

(MMA)’da gerçekleştirilmiş olup, anahtar paydaş grubu olarak MMA hastanesi hastaları, tıp harici ve tıp personeli 

seçilmiştir. Hem nitel hem de nicel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarının, sağlık hizmetleri 

kurumlarının sosyal olarak sürdürülebilir olabilmeleri için üstesinden gelinmesi gereken kilit problemleri 

tanımladığı görülmüştür. Tüm paydaş grupları için benzer olan anahtar öncelikler dışında, değerlendirme için 

20'den fazla farklı gösterge belirlenmiştir. Araştırmacılara göre; “benzer koşullarda yürütülen farklı Avrupa 

çalışmalarından örnekler ve hastane kullanıcılarıyla yapılan kapsamlı görüşmeler ile hastanelerin sosyal 

sürdürülebilirliğini değerlendirmek için belirlenmiş kıstaslar ve göstergeler ortaya koymuştur. Bu kıstas ve 
gösterge tabanı dünya pratiğinin ve yerele özel koşulların bir birleşimi olduğundan farklı araştırmalarda 

kullanılabilir, ayrıca Belgrad sağlık hizmetleri tasarımının sürdürülebilirliği ile ilgili de önemli sorunları açığa 

çıkarmıştır. Sonuçlar, ortalama memnuniyet derecesinin yanı sıra katılımcıların bireysel cevaplarını sunmaktadır. 

Bu olgu ve sonuçları tanımlamanın yanı sıra, stratejik planlama düzeyinde hastanelerin sosyal niteliğine ilişkin 

daha fazla araştırma yapılması için temel oluşturulması da öngörülmüştür.” Aşağıda vaka çalışmasında kullanılan 

yöntem ve elde edilen sonuçlar yer almaktadır (Djukic and Maric, 2017): 

Yöntem: KDT ve vaka çalışmasında kullanılan sürdürülebilirlik yöntemlerinin sosyal yönü çerçevesinde 

işbirlikçi ve katılımcı planlama teorisi temel alınmıştır. Ana kavramsal çerçeveler, katılımcılığın, tüm anahtar 

paydaşların karar verme sürecine dahil edilmesi süreci olarak anlaşıldığı katılımcı planlama teorisiyle 

belirlenmiştir. Araştırmada, em genel hem de özel veri ve sonuçları toplama amacıyla, hem niteliksel (görüşmeler 

ve gözlem) hem de nicel (anket ve soru formları) araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Zaman çerçevesi içinde 

araştırma süreci ise şu adımlara ayrılmıştır: 1) arka plan araştırması, 2) örnek olay incelemesi seçimi, 3) paydaş 

seçimi, 4) görüşmelerin yapılması, 5) kıstasların tanımlanması, 6) anketin yapılması, 7) sonuçların analizi. 

Yöntemsel çerçeve; kapsamlı ve temel literatür taraması, önceki ampirik çalışmaların araştırılması ve hastane 

tasarımı, sosyal sürdürülebilirlik ve kullanıcı memnuniyetine yönelik stratejiler yoluyla gerçekleştirilen arka plan 

araştırması ile başlatılmıştır. Bu belgelerin içerik analizi, paydaşlarla görüşmeler yapmak ve kıstasları oluşturmak 

için temel bilgi olarak hizmet etmiştir.  

Özellikleri (21 hektar üzerinde 180.000 metrekarelik alan, 3000 çalışan ve 1200 yatak kapasitesi ile Sırbistan'ın 

en büyük tek blok halindeki hastanesi) ve ayrıca Belgrad ve Sırbistan sağlık hizmetleri sistemindeki önemi 

(geçmişte tedavilerdeki başarıları, eğitim ve büyüklük açısından uluslararası itibarı olması, ayrıca hem işlevsel 

hem de mimari bakış açısından modern yapısı ve teknolojileriyle Sırbistan'da devlet ve sağlık hizmetleri sisteminin 

gücünü temsil etmesi) nedeniyle Sağlık Harp Akademisi (MMA) araştırma için seçilmiştir.  

Bu araştırma için paydaşlar, kota örnekleme yöntemine göre en uygun ve en sık kullanıcılar odak alınarak 
seçilmiştir. Anahtar paydaş grubu, hasta ve ziyaretçilerin yanı sıra MMA hastanesi tıp personeli ile tıp harici 

personelden oluşturulmuştur. Ayrıca MMA hastanesinde çalışan uzman mühendisler de dahil edilerek toplam 

katılımcı sayısı 130 kişi olarak belirlenmiştir.  

Görüşmeler gerçekleştirilmeden önce, hastaların ve personelin olağan bağlamları içinde - hastanede - oluşan 

doğal davranışları hakkında veri toplamak için katılımcı gözlem tekniği kullanılmıştır. Detaylı görüşmeler, 
özellikle de bu gibi hassas konuların araştırılmasıyla ilgili olarak, bireylerin kişisel bakış açıları ve deneyimleri 

hakkındaki verilerin toplanmasında en uygunu olup; katılımcılar hastane iç ve dış mekan tasarımı, bakım koşulları, 

fiziksel ve işlevsel özelliklerdeki temel sorunlar ve potansiyeller hakkında önemli bilgiler vermişlerdir. Arka plan 

araştırması ve iyi uygulama örneklerinin yanı sıra gözlem ve görüşmeler, sosyal sürdürülebilirliği değerlendirmek 

için özel kıstas ve göstergeler kümesi oluşturmada temel yöntem olup, farklı devlet kurumları ve akademik 

araştırmacılar tarafından sürdürülebilirlik izleme ve değerlendirme programlarında kullanılmaktadır. Göstergeler, 

SMART (Özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Uygun ve Zamana duyarlı) mantığına cevap vermek üzere evrensel olarak 

ölçülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Teorik ve kavramsal alandan somut alana doğru net bir bağlantı kurarak her 

kıstası belirlemek için çeşitli göstergeler kullanılır. Bu nedenle göstergeler, farklı hastanelerde benzer araştırmalar 

için kullanılabilecek pratik ve ölçülebilir standartları ortaya koymaktadır.  

Niceliksel verilerin ve somut bilgilerin toplanması için anket ve soru formları kullanılmış olup Ocak-Mart ayları 

arasında altı haftalık süre boyunca yapılmıştır. Seçilen hastanenin sosyal sürdürülebilirliğini kullanıcı açısından 
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değerlendirmek amacıyla belirlenen özel kıstas ve göstergeler kümesine dayanan, temelde kapalı uçlu sorulardan 

oluşan soru formu seçilen paydaşlara dağıtılmıştır. MMA'nın tüm kullanıcılarının %10'undan fazlasının bir 

örneğini temsil eden 100 hasta ve ziyaretçi ile 30 hastane personeli ankete katılmıştır. Bunun ardından sonuçlar 

toplanmış ve işlenmiştir. 

Sonuçlar: Araştırmanın sonuçlarının, SH kurumlarının sosyal olarak sürdürülebilir olabilmeleri için üstesinden 

gelinmesi gereken kilit problemleri tanımladığı görülmüştür. Tüm paydaş grupları için benzer olan anahtar 

öncelikler dışında, değerlendirme için 20'den fazla farklı gösterge belirlenmiştir. Görüşmeler, özel veriler toplamak 

amacıyla yarı yapılandırılmıştır. Görüşme sürecini yönlendiren sorulardan bazıları şunlardır: MMA hastanesi ile 

ilgili genel memnuniyetiniz nasıl? Bu hastanenin temel sorunları ve potansiyelleri nelerdir? 

Görüşülen hastalar temel olarak hastanenin rahatlığı, erişilebilirliği ve şehir ulaşım sistemlerine olan 

bağlantısından memnundur. Dezavantajlar olarak; özellikle Belgrad'daki ve daha geniş olarak Sırbistan'daki diğer 

sağlık tesislerine kıyasla gürültü, hijyen, tedaviler ve estetik sıralanmıştır. Ayrıca karmaşık yerleşim planı, zayıf 

işaretleme sistemi ve yönlendirici personel eksikliği hem hasta hem de ziyaretçiler açısından yol bulamamayı 

önemli bir sorun olarak ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar odalar gün ışığı ve manzara sunan pencerelere sahip olsa 

da, havalandırma sistemi nedeniyle bu pencereler açılamadığından taze havaya ulaşamamak kullanıcılar arasında 

büyük bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bir diğer önemli sorun ise hastane kompleksi içinde açık yeşil alana 

erişim ve hasta ya da ziyaretçilere yönelik eğlence alanlarının bulunmamasıdır. 

Hastane personeli ile yapılan görüşmeler sırasında, odaklandıkları temel potansiyel, bu tip büyük ölçekli tek 

blok binadan oluşan bir hastanede her türlü tedavinin sunulabilmesi olmuştur. Ancak gün ışığı eksikliği, çoğunlukla 

doğal ışık bulunmayan ofisler, oksijen eksikliği ve iç ve dış mekânlar arasındaki sıcaklık farklılıkları personelin iş 

verimliliğini etkilemektedir. Ayrıca, iklim değişikliği etkileriyle ilgili belirli bir strateji veya plan bulunmadığı, 

dolayısıyla hastanenin genel direncinin oldukça sorgulanabilir olduğu belirtilmiştir. 

Özel kıstas ve göstergeler; konfor (dağıtım) ve güvenlik (insancıllaştırma) olarak iki ana kategoriye ayrılarak 

her birinin altında çeşitli göstergeler tanımlanmıştır.  Soru formu belirtilen kıstaslara dayalı 17 soru ile 

oluşturulmuş ve paydaşlardan her soru için 1'den 5'e kadar notlar bazında memnuniyetlerini değerlendirmeleri 

istenmiştir (1 en düşük memnuniyet ve 5 en yüksek memnuniyet). Değerlendirme sonuçları Tablo 1 ve 2'de 

verilmiştir (Djukic and Maric, 2017): 

Kıstas Gösterge not 1-% not 2-% not 3-% not 4-% not 5-% ortalama not 

konfor 

(dağıtım) 

bağlantı 0 3 12 45 40 4.22 

erişilebilirlik 3 12 19 24 42 4.02 

gürültü 0 8 18 48 26 3.92 

sıcaklık 19 33 29 13 6 2.54 

doğal ışık 22 40 25 10 3 2.32 

hava kalitesi 31 41 28 0 0 1.97 

hijyen 0 6 15 40 39 4.12 

mahremiyet 2 16 29 38 15 3.48 

yol bulma 44 28 20 8 0 1.92 

alan esnekliği 11 23 35 17 14 3.00 

yeşil dış mekanlar 0 2 33 35 30 3.93 

uyum ve estetik 0 0 9 41 50 4.41 

Güvenlik 

(insalcıllaştırma) 

güvenlik 0 4 11 41 44 4.25 

sağlığın teşviki 0 10 17 46 27 3.90 

hastalık kontrolü 0 5 17 39 39 4.12 

tahliye planı 17 22 40 14 7 2.58 

uyum stratejileri 17 25 45 8 5 2.59 

Tablo 1. Seçilen Kıstaslarla İlgili Hasta Memnuniyeti Değerlendirme Sonuçları  

Bu anketin sonuçları, hasta ve personel perspektifinden her bir kıstas için bireysel ve ortalama notları 

göstermektedir. Belgrad'da hastane sürdürülebilirliğine ilişkin ana sorunlar ile MMA'nın sosyal 

sürdürülebilirliğine özgü sorunlar açıkça görülmektedir. Katılımcılar genel olarak erişilebilirlik, bağlantılar, uyum, 

estetik, hijyen, güvenlik, açık yeşil alanlar, sağlık teşviki gibi belirli unsurlardan memnundurlar. Ancak, ortalama 

notun altında kalan göstergeler de vardır. MMA hastaları yol bulma sistemlerini en yetersiz görürken, çalışanlar 

ile hastanede doğal ışık eksikliği, tahliye ve iklim değişikliğine uyuma yönelik net bir plan ve strateji bulunmaması 

konularında hemfikirlerdir. Ayrıca hem hastalar, iklimlendirme sisteminden ötürü hastanede taze hava 

bulunmamasını değerlendirerek, en az hava kalitesinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. 
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Kıstas Gösterge not 1-% not 2-% not 3-% not 4-% not 5-% ortalama not 

konfor 

(dağıtım) 

bağlantı 0 0 2 12 16 4.80 

erişilebilirlik 0 0 0 7 23 4.77 

gürültü 0 2 8 14 6 3.80 

sıcaklık 8 15 6 1 0 2.00 

doğal ışık 5 14 7 3 1 2.37 

hava kalitesi 10 17 3 0 0 1.77 

hijyen 0 0 4 14 12 4.27 

mahremiyet 0 2 8 12 8 3.87 

yol bulma 0 0 3 21 6 4.10 

alan esnekliği 0 7 12 10 1 3.17 

yeşil dış mekanlar 0 0 0 12 18 4.60 

uyum ve estetik 0 0 4 8 18 4.47 

Güvenlik 

(insalcıllaştırma) 

güvenlik 0 0 7 15 8 4.03 

sağlığın teşviki 0 0 2 7 21 4.63 

hastalık kontrolü 0 2 7 12 9 3.93 

tahliye planı 2 9 14 5 0 2.73 

uyum stratejileri 5 13 11 1 0 2.27 

Tablo 2. Seçilen Kıstaslarla İlgili Personel Memnuniyeti Değerlendirme Sonuçları 
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Girişimcilik ve Yaratıcılık 

Entrepreneurship and Creativity 
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Abstract 

In recent years, the concept of entrepreneurship has become very important in ensuring social welfare and 
economic development and attracts attention as the driving force of economic development and social welfare. 

Because of these reasons, studies on entrepreneurship find support from all over the world, and in the universities, 

besides studies supporting the entrepreneurship, also related courses are featured. 

The concept of entrepreneurship is investigated in this research, and personality traits observed in entrepreneurs 

such as need for achievement, self-confidence, risk taking, innovativeness, creativity, locus of control, tolerance 
of uncertainty are tried to explain. The relationship between enterprising tendency and self-confidence trait, as 

well as innovation and creativity are given. Also, innovation process and types are explained, and the significance 

of entrepreneurial creativity and its measurement is tried to explain through a case study.  

 1  Giriş 

Girişimcilik, son yıllarda özellikle sosyal refahın ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında ön plana çıkan bir 
kavram olup, tüm çok boyutlu kavramlar gibi tanımı üzerinde farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu çalışmada ilk 

olarak, yapılan literatür incelemesi esasında ve tarihsel bağlam içinde, girişimcilik kavramının açıklanmasına 

yönelik olarak iktisat, psikoloji, sosyoloji, pedagoji gibi alanlardan araştırmacıların yaptıkları tanımlar geniş bir 

çerçeveyi yansıtacak şekilde özetlenmiştir. Ayrıca, girişimcilik eğilimi açısından önemli kişilik özellikleri kısaca 

açıklanarak, baskın özellikler olan kendine güven, yenilikçilik ve yaratıcılık vurgulanmış ve girişimcilik 

çerçevesinde yaratıcılığın farklı boyutları ele alınmıştır.  

Daha sonra günümüz ekonomisi açısından girişimciliğin önemi, yaratıcılık ve yenilikçilik ile bağları kısaca 

özetlenmiş, yenilik kavramı, süreci ve türleri ele alınmıştır. İzleyen bölümde ise girişimcilikte yaratıcılık özellikleri 

tarihsel bağlam içinde kısaca özetlenmiştir. Son bölümde, girişimcilik eğiliminin yaratıcılık açısından ölçümlenip 

değerlendirilmesine yönelik bir vaka çalışması örnek olarak eklenmiştir. Vaka çalışması; ortaokul müfredatına 

kırsaldan kente göçü engellemek, ülkenin karşılaştığı sosyal, politik ve ekonomik sorunları önlemek adına 

mezunları kısıtlı istihdam olanakları haricinde kendi işlerini kurmaya teşvik etmek üzere öğrencilerin girişimcilik 

eğilimlerini geliştirmek için yaratıcı potansiyellerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere girişimcilik eğitimi 

koyan Malezya’da gerçekleştirilmiştir. Bu örnek, benzer sorunlar ülkemiz açısından da önem taşıdığı için 

seçilmiştir.  

 2  Girişimcilik Kavramı 

Girişimcilik, son yıllarda özellikle sosyal refah ve ekonomik kalkınma bağlamında dikkat çeken, ülkelerin 

stratejik planlarında ve eğitim alanında da karşılık bulan bir kavram olarak, tüm çok boyutlu kavramlar gibi 

yakından incelenmeyi hak etmektedir. “Girişimcilik Kavramı: Kısa Bir Giriş” adlı çalışmada, kavramın tarihsel 

gelişimi ve farklı yaklaşımlar incelemiştir (Hoppe, 2016). Hoppe’a göre kelime kökeni olarak girişimci, Fransızca 

dilinde 12. yüzyılda, “bir görev üstlenen kişi” anlamında kullanılmıştır. Modern ve popüler kullanımı, ekonomist 

Joseph Schumpeter'in 1934 tarihli “Ekonomik Kalkınma Teorisi: Kar, Sermaye, Kredi, Faiz Ve İş Döngüsüne Dair 
Bir Sorgulama” isimli çalışmasına kadar uzanabilir. Ancak terimin öncelikle iktisat alanında daha sonra iş, siyaset 

alanlarında popülerleşmesi ve genel dile yerleşmesi ise 1942 yılında yayınlanan yine Schumpeter’e ait 

“Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi” kitabının yayınlanması ile gerçekleşir. Akademik bir araştırma alanı olarak 

ilgi çekmesi ise ancak 1960’larda gerçekleşmiştir (Plaschka ve Welsch, 1990).  

Schumpeter, toplumdaki toplu değişimlerin nasıl başlatıldığını girişimci terimi ile açıklamıştır (Hoppe, 2016); 

girişimci yeni ürünleri, süreçleri ve organizasyon biçimlerini tanıtan, dolayısıyla yeniliğin öncüsüdür. 
Schumpeter’in yaratıcı yıkım yaklaşımında, yenilik kavramına, başka bir şeyi (ve daha iyisini) öngörme ve mevcut 

durumu değiştirebilme anlamında yaratıcılık terimi eşlik etmektedir (Shumpeter, 1942). Hoppe’a göre halen daha 

bu üç merkezi Schumpeterci terim birlikte kullanılmaktadır. Avrupa Komisyonu’nu tanımına göre girişimcilik, 

bireyin fikirleri eyleme geçirme yeteneğidir. Hedeflere ulaşmak için yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma, projeleri 

planlama ve yönetme becerilerini içerir (European Commission, 2018). 

Hem ekonomik hem toplumsal gelişimin bir aracı olarak girişimci, II. Dünya Savaşının sona ermesinden ve 
sanayiyi ve ülkeleri yeniden inşa etme ihtiyacından kaynaklanan özel bir ilgi sayesinde1900'lerin ortalarında hem 

psikoloji hem de iş idaresi alanındaki araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiş ve iş yaratıcısı olarak girişimcinin 

kişilik özellikleri vurgulanmıştır. Hem iktisat hem psikoloji alanında, özellikle risk alma eğilimi ve mevcut durumu 

değiştirmek üzere harekete geçme olmak üzere, bir girişimcinin sahip olduğu özellikler onu normal insandan ayırır 
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(Hoppe, 2016). Bu bağlamda Kuratko tarafından girişimcilik ruhu şu şekilde tanımlanmıştır: Fırsat arayışı, 

güvenliğin ötesinde risk alma ve bir fikri gerçeğe dönüştürmek için azmetme, içlerine işlemiş özel bir bakış açısı 

olarak girişimcilerde birleşmektedir (Kuratko, 2005). 

Literatürde başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken kişilik özellikleri yelpazesi insana bağlılık, hedefe 

odaklılıktan meraklılığa, alçak gönüllüğe kadar çok çeşitli bir dağılım göstermektedir. Yine bu özelliklerin 

girişimcilik ve iş bağlamında ölçümlenmesine yönelik çok çeşitli yöntem ve yaklaşımlar söz konusudur. Konunun 

karmaşıklığı ve kurumlar, kuruluşlar ve uzmanlar tarafından önerilen göstergelerin, unsurların, parametrelerin ve 

kıstasların birbirlerinden farklı ve çok sayıda olması öznelliği de beraberinde getirmektedir. 

1990'lardan bu yana yapılan araştırmalarda ekonomik açıdan başarılı girişimcinin kişilik özelliklerinden ziyade, 

hem özgünlüğün (novelty) ortaya konmasına yönelik girişimcilik sürecine hem de bu sürecin bağlamına daha fazla 

yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşım konunun daha çoğulcu biçimde ele alınarak eğitbilim alanı, sosyoloji, cinsiyet 

çalışmaları gibi farklı alanlardan akademisyenler açısından bir araştırma teması olmasını sağlamıştır (Hoppe, 

2016). 

Son yıllarda iş dünyasına yönelik çalışmalarda kişisel özelliklerden uzaklaşıldıkça, sadece ekonomik faydadan 

ziyade diğer amaç ve değerlere odaklanan ve sosyal sorumluluğu kapsayan girişimcilik faaliyetlerini ilgi odağına 

alacak şekilde sosyoloji ve iş dünyasının çıkarları birleşmektedir (Hoppe, 2016). İşletme bilimleri alanında bu 

yaklaşım “sosyal girişimcilik” ile ifadesini bulmuştur (Berglund, Johannisson ve Schwartz, 2012). Sosyal 

girişimcilik kısaca, “sosyal faydalar elde edilen ve bunların korunduğu hayata geçirilebilir (sosyo) ekonomik 

yapılar, ilişkiler, kurumlar, kuruluşlar ve uygulamalardır” şeklinde tanımlanabilir (Fowler, 2000).  

Sosyal ve çevresel sorunların yoğunluğu ve karmaşıklığı nedeniyle, sosyal girişimcilik giderek daha ön plana 

çıkmaktadır. Dünya çapında sosyal girişimcilik faaliyetlerinin ortaya çıkmasında üç belirleyici makro-dinamik 

faktör saptanmıştır (Braunerhjelm ve Hamilton, 2009). Bunlardan ilki, ürün ve sosyal hizmetlerin halka arzının 

yavaşlaması ve karşılanmamış ihtiyaçların artmasıdır (Light, 2008). Bu, özellikle kamu sektörü katılımının 

oldukça sınırlı olduğu sosyal refah için geçerlidir (Sharir ve Lerner, 2006). İkincisi, hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyinin dağılımındaki mevcut dengesizlik yeni bir paradigma ve yeni iş 

stratejileri ihtiyacını arttırmıştır (Bornstein, 2004). Son olarak, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasında bağışların 

ve hibelerin elde edilmesi için artan rekabet, maddi bağımlılığın azaltılması ve böylece sosyal görevlerinin 

geliştirilmesi için ekonomik istikrarlarının sağlanması amacıyla, üstlenilen faaliyetlerin profesyonelleştirilmesi 

ihtiyacına yol açmıştır (Perrini, 2006).  

Son olarak, modern işletmeler bağlamında girişimci, sermayedar ve yöneticilerin işlevlerine değinmekte fayda 

vardır. “İş insanı” en dar anlamıyla ekonomik faaliyeti yöneten kişi olup hem girişimcileri hem de yöneticileri 

kapsar. Girişimci, (bağımsız) bireysel iş insanı olabileceği gibi sermayeye önemli bir katılımı olmadığı halde 

işletmeyi kontrol eden “kurumsal girişimci” de olabilir. Bireysel girişimci, daha sonra küçük ve orta büyüklükteki 

firmalar aracılığıyla faydalanacağı iş fırsatlarını tespit eder veya yaratır, genellikle söz konusu firmanın 

sermayesini finanse eder, hakem rolünü yerine getirir veya sadece iş projesi “fikrini” satar. “Kurumsal girişimci” 

veya büyük firmaların genel müdürlerinin rolleri günümüzde artık firmanın varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek 
ve faaliyetlerini koordine ve kontrol etmekle sınırlı değildir; şu anki ortamda değişimi öngörmeli, dile getirmeli 

ve yönetmelidirler. Başka bir deyişle, firmayı her gün yeniden oluşturmalı, yeni birimler ve şirket ağları 

geliştirmelidirler. Son olarak sermayedar, ya pasif hissedar (küçük hissedarlar veya kurumsal yatırımcılar söz 

konusuysa) ya da birçok küçük ve orta ölçekli firmada olduğu gibi hem girişimcilik hem de yönetim işlevlerini 

üstlenen çoğunluk hissedar veya aktif hissedar olarak şirket fonlarının sağlayıcısıdır (Cuervo, vd, 2007).  

 2.1  Girişimcilikte Yaratıcılık Unsurları 

Girişimcilerin önemli kişilik özellikleri arasında kendine güven, başarma ihtiyacı, risk alma, kontrol odağı, 

belirsizlik toleransı, yenilikçilik ve yaratıcılık sayılabilir. Kendine Güven; sosyal olarak dengeli, güvenli, enerjik, 

meraklı, titiz ve güçlü bir hafızaya sahip olmakla ilgilidir (Palaniappan ve Galea, 2009). Başkalarının onları 

güvenilir bulması için girişimci eylem ve inançlarına güvenmelidir. Kendi güçlü yanlarına inanır ve engellerin 

aşılması dahil olmak üzere neredeyse tüm görevleri yerine getirmek için pratik bir yaklaşım uygular. Girişimci, 

neredeyse imkansız görevlerle karşı karşıya kaldığında bile en iyisini yapar ve sürekli öğrenmeye inanır (Toftoy 

ve Jabbour, 2007). Asoni, 1979 yılında veri toplanmaya başlamış 13000 bireyi kapsayan ulusal gençlik araştırması 

(NLSY79) veri tabanına dayandırdığı araştırmasında, kendine güvenin girişimcilik eğilimini hem işe atılma hem 

de işte sebat etme bağlamında olumlu yönde etkilediğini bulmuştur (Asoni, 2011). 

Başarma ihtiyacı; McClelland’ın “edinilmiş ihtiyaçlar teorisi”ne dayanır, işyeri bağlamında bireysel eylemleri 

etkileyen baskın ihtiyaçlardan birisidir. Bir bireyin önemli başarılara ulaşma, becerilerine hakim olma ve zorlayıcı 

hedeflere ulaşma arzusunu ifade eder (Kerr , vd, 2017).  

Risk Alma; bilinmeyen yeni pazarlara giriş yapmak gibi cesur adımlar atma eğilimidir. Genel olarak insanlar ya 

risk alan ya da riskten kaçınan davranış gösterirler. Risk girişimci tarafından tam olarak anlaşılabilirse risk alma 

eğilimi geliştirilebilmektedir (Kruger, 2004).  

Kontrol Odağı; iç kontrol odağı olan kişi, kendi kararlarının hayatını kontrol ettiğini, kendi beceri, gayret ve 

yetenekleri ile sonuçları değiştirebileceğine inanırken dış kontrol odağı olan kişi, gerçek kontrol faktörlerinin şans, 
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kader ya da çevre olduğuna inanır (Kerr, vd, 2017). Belirsizlik Toleransı; kısıtlı verilerle belirsizlik ortamında karar 

vermekle ve riskle bağlantılıdır. Girişimci belirsizlik ortamında sezgisel karar verme, sorunlara yaratıcı çözümler 

bulma, stratejik düşünme ve benzeri birçok beceriyi bir arada kullanan kişidir (Kruger, 2004).  

Yenilikçilik; girişimcinin yeni fırsatları araştırmaya ya da fikirleri karlı bir sonuca ulaştırmaya yönelik tutumu 

olarak açıklanabilir. Sorunları ve çözümlerini yeni bir şekilde ortaya koymakla ilgilidir (Fillis ve Rentschler, 2010). 

Süreçler, ürünler ve hizmetlere yönelik yeni fikirler oluşturma, benimseme ve uygulamayı da kapsayacak şekilde 

yeni ve yararlı bilgileri toplama özelliği şeklinde de tanımlanabilir (Gholami ve Karimi, 2014). Girişimcinin 

yenilikçilik özelliği işletmelerini yenilemeye eğilimleri, mevcut olandan farklı olan yolları denemeye istek, 

işlerinde yeni fikirleri veya yeni yöntemleri benimseme ve yenilikleri işletmelerinde uygulamaya geçirme 

hevesidir (Kruger, 2004).  

Yaratıcılık; en geniş anlamıyla bir fikir üretmek ve bir sonuç olarak gerçekleşmesini sağlamakla ilgilidir. Yeni 

fikirler geliştirme yeteneğidir; hayal gücü ve özgün düşünebilme becerisini ifade eder. Zorluk veya fırsat 

zamanlarında bilinmez benzersiz bir sonuç, başarı ya da yaratımı amaçlayan aktif, teşvik edici, canlandırıcı bir 

büyüme süreci olarak görülebilir (Kruger, 2004).  

Ayrıca, “yaratıcı” terimi sadece yeni bir şeyi değil aynı zamanda belirli bir etki alanında ilgi çekiciliği de 

gerektirdiğinden özgün fikirlerin değeri olması gerektiği de belirtilmiştir (Boden, 2004).  

İş dünyasında yaratıcılığın sayısız kombinasyonları olabileceği ve yaratıcı olmanın tek bir doğru ya da en iyi 

yolunun olmadığı gerçeğini kabullenmek gereklidir. Bu, girişimcilik alanında eğitmenlik yapanlar için de 

muazzam bir zorluk teşkil etmektedir. Ireland’ın zenginlik yaratımına yönelik yaklaşımı temelinde yaratıcılık altı 
ayrı boyutta ele alınabilir (Kruger, 2004): 1)Yenilik- buluşun toplamı artı bu buluşun ticarileştirilmesi; 2) Ağlar- 

bireyler ve gruplar arasındaki planlı ilişkiler; 3) Uluslararasılaştırma- bir şirketin ürünlerini kendi ülkesi dışındaki 

ülkelerde satması; 4) Kurumsal öğrenme- davranışı etkileme potansiyeline sahip ve firmanın zenginlik yaratmasına 

yardımcı olacak yeni bilginin geliştirilmesi; 5) Üst yönetim ekipleri- firmanın stratejilerini seçme ve bir rekabet 

avantajı kaynağı yaratacak şekilde uygulanmalarını sağlama sorumluluğunu üstlenen kişi(ler); 6) Büyüme- başarı 

ve değişimi teşvik eder ve yaratılan zenginlik esasında ölçülür. 

Broeck, Oke, McMullan ve Shepherd, Bilton gibi araştırmacıların fikirlerinden yola çıkarak Fillis şu özeti 

yapmaktadır: Son zamanlarda ekonomide, bilgi tabanlı faaliyetlerden yaratıcılığa, yenilikçiliğe, girişimciliğe ve 

hayal gücüne kayma şeklinde bir değişiklik görülmektedir. Artan küreselleşme ve gelişen teknolojinin etkisiyle 

daha fazla iş fırsatı doğdu, ancak pazar da daha kalabalıklaşmış ve rekabet artmıştır. Yaratıcılık, girişimcinin, 

işletme açısından rekabet avantajı sağlayacak şekilde bu fırsatlar üzerinden hareket etmesini sağlar. Genel olarak 

topluma olumlu etkide bulunmasının yanı sıra yenilik ve büyüme için temel oluşturur (Fillis ve Rentschler, 2010). 

 3  Yenilik Kavramı ve Süreci 

Gholami ve Karimi günümüzde iş dünyasının içinde bulunduğu şartları ve girişimcilik ile yenilik ve yaratıcılık 

arasındaki ilişkileri şu şekilde özetlemişlerdir: Günümüzde dünya ekonomisi, yaratıcılık ve yenilikçilikle birlikte 

girişimciliğe doğru ilerlemekte olup, bu faaliyetin merkezinde yeni işletmeler kurulması yer almaktadır. 

APPLE’dan Steven Jobs, Micro Soft’dan Bill Gates gibi başarılı şirketlerdeki pek çok büyük girişimci, yaratıcılık, 

yenilikçilik ve girişimcilik ruhunun örnekleri olarak bu yüzyılın ekonomisine yeni ufuklar açmıştır. Başarılı 

girişimcilik için sadece para ve şansın yeterli olmadığını göstererek girişimciliğin yaratıcılık, risk alma ve 

planlama gerektiren bir süreç olduğunu göstermişlerdir. Günümüzde, kuruluşların hayatta kalması ve gelişmesinde 

yaratıcılık ve yenilikçilik gerekli şartlardır. Değişimin ve gelişimin hızlandığı bu çağda yaratıcılık ve yenilik bir 

işletmenin hayatta kalabilmesinin temelidir ve yenilik, rekabet avantajının en önemli kaynağıdır (Gholami ve 
Karimi, 2014). 

Günümüz ekonomisinde bu kadar önemli olan yenilik (innovation) kavramı nasıl açıklanabilir? Ireland ve 

Maurer gibi araştırmacıların fikirlerini Kruger şu şekilde özetlemiştir: Yenilik en geniş anlamıyla yeni bir şey 

yapmak olup, buluşun toplamını ve ticarileştirilmesini kapsar. İster mevcut bir işte, bir kamu kurumunda ister yeni 

bir girişimde olsun, girişimciliğin özel bir işlevidir. Yenilik, yeni bir şeylerin sunumudur. Girişimciliğin bir 
aracıdır; girişimcinin yeni zenginlik üretme kaynakları yaratmak veya var olan kaynakları zenginlik yaratma 

potansiyelini arttırmak üzere vakfettiği araçlardır. Girişimcilik faaliyetinin merkezinde yenilik vardır. Ekonomik 

ve / veya sosyal işletmelerde amaca yönelik, odaklı bir değişim yaratma çabasıdır (Kruger, 2004).  

Yaratıcı Yıkım yaklaşımına göre, yenilik yapmayan, yenilikçi ol(a)mayan girişimci özelinde firmaların ve 

ekonomilerin rekabetçi gücü azalmaktadır (Shumpeter, 1942). 

Yenilik bir süreç olarak da değerlendirilebilir. Yenilik süreci; değişmesi gerekenler, değişime yönelik strateji ve 

planlama, değişim kaynakları ve değişimin uygulanmasına ilişkin kararları kapsar. Her bir organizasyonun bu 

adımları atması ve gerçekleştirdikten sonra yeni yeniliklerin peşine düşmesi gerekir. Lyndhulm ve Green yenilik 

süreci için beş adım tanımlamıştır (Gholami ve Karimi, 2014): 1) Fikir (fikri yaratmak); 2) Değerlendirme (fikir 

seçimi); 3) Örüntü oluşturma; 4) İş Planı (kurumsal stratejiye göre son düzenleme); 5) Harekete geçme ve 

performans (ürünü pazara gönderme). 
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 3.1  Yenilik Türleri 

Yenilik türleri farklı araştırmacılar tarafından farklı bakış açılarına ve kıstaslara göre sınıflandırılmıştır.  

Schumpeter’e göre yenilikler (1) tüketicinin tanımadığı yeni bir malın veya kalitenin üretimi, (2) yeni bir üretim 

metodunun uygulanması, (3) yeni bir piyasanın açılması, (4) yeni hammadde ve yarı mamul kaynaklarının elde 

edilmesi ve (5) yeni bir organizasyonun gerçekleştirilmesi olmak üzere beş noktada ortaya çıkmaktadır 

(Shumpeter, 1942). 

Coccia, amprik çalışmalarda yeniliklerin iki ana tür olarak sınıflandırıldığını belirtmiştir: 1) Makro seviyede 
yenilik; dünya, pazar veya sektör için yeni özellikler taşımasını ifade eder (Maidique ve Zirger, 1984; Lee ve Na, 

1994). 2) Mikro seviyede yenilik; firma veya tüketici açısından yeni özellikler taşımasını ifade eder (More, 1982). 

Yeniliği üreten firma esasında da bir sınıflandırma mevcuttur (Pavitt,1984): 1) tedarikçi baskın firmalar; geleneksel 

sektörlerdeki firmalar olup makine ve ekipman alımı yoluyla yenilik gerçekleştirir. 2) özelleşmiş tedarikçiler ise 

müşterileri ile yakın işbirliği içindeki sermaye mallarının tedarikçileridir. 3) Bilimsel temelli firmalar; elektronik, 

uzay bilimleri gibi ana bilgi kaynağı şirket içi AR-Ge laboratuvarları olan ve yeni bilimsel buluşlardan fayda 

sağlayan firmalardır. 4) Seri üretime dayalı sektörlerdeki firmalardır. Bir diğer sınıflama ise farklı teknikteki 

değişimler esasındadır (Freeman , vd, 1982), (Freeman ve Soete, 1987): 1)Artımlı Yenilikler; bunlar sürekli bir 

şekilde herhangi bir sektör veya hizmet faaliyetinde gerçekleşir, resmi araştırma ve geliştirme faaliyetinden ziyade 

mühendisler ve doğrudan üretime katılanların buluşlarına veya iyileştirmelerine veya kullanıcıların önerilerine 

dayanır. 2) Radikal Yenilikler; süreksizdirler ve daha çok işletmelerin, üniversitelerin veya resmi laboratuvarların 

amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucudur. 3) Yeni Teknolojik Sistemler; teknik ve ekonomik açıdan 
birbiriyle bağlantılı yenilikler kümesidir, hem ürünlerde hem süreçlerde hem radikal hem artımlı yenilikleri içerir. 

4) Teknolojik Devrimler; ekonominin tüm dallarını etkileyen ve tamamen yeni sektörlerin doğuşuna yol açan 

buharlı makinelerin ve elektrik enerjisinin keşfi gibi geniş kapsamlı teknolojik değişimler olup, girdi maliyet 

yapısını, üretim ve dağıtım şartlarını değiştirir (Coccia, 2006). 

 4  Girişimcilikte Yaratıcılık Özellikleri  

Girişimcilik, bir değişim ortamında ekonomik, sosyal ya da kültürel fırsatlardan yararlanmak amacıyla kamu ve 

özel kaynakların benzersiz bir bileşim haline getirilerek iş ve sosyal topluluklar için değer yaratma süreci olarak 

tanımlanabilir. Yaratıcılık, yeni ve potansiyel olarak yararlı olan fikirlerin veya ürünlerin inşası olarak görülmekle 

beraber (Amabile, 1988), girişimcilik bağlamında, parasal ve sosyal açıdan yenilik ve karlılığa olan bağlantısı 

yapılmalıdır. Girişimci, kısmen içsel yetkinlikler tarafından şekillendirilen potansiyel çözümleri araştırma ve 

tanımlama eğilimi gösterir. Yaratıcılık, yaratıcı çabaların yüksek veya düşük bir sıklık göstermesine yol açabilecek 

çevreye algısal bir tepki içerir. Kurumsal veya toplumsal düzeyde yaratıcı davranış derecesi ve sıklığının birleşik 

etkilerini göstermek üzere “yaratıcı yoğunluk” terimi önerilmiştir (Morris, vd, 2003), yaratıcılığın günümüzün 

değişen ekonomilerine katkısı onu iş, bilimsel ve sosyal çabaların merkezi yerleştirmiştir. Bir ön analiz olarak 

yaratıcılık, hayal gücü ve özgünlük gösterecek şekilde gündelik düşüncenin ötesine geçilmesi olarak tanımlanabilir 

(Fillis ve Rentschler, 2010). 

Yaratıcılık; düşünme biçimlerinden, motivasyon ve kültürden etkilenmektedir (Sternberg ve O’Hara, 1999). 

Yaratıcılığa esnek, keşfe açık ve önceden belirlenmemiş yollardan gidildiğinde daha rahat ulaşılmaktadır (Amabile 

1983).  

Yaratıcılık, uygun bir ortam sayesinde birey ve durum arasında doğan etkileşim olarak da değerlendirilmiştir 

(Hunter, vd, 2007). Hükümetler günümüz ekonomik şartlarında girişimcilik ve yeniliğin yanı sıra yaratıcılığa da 

gittikçe daha fazla önem vermektedir. Girişimcilik ise ekonomik büyümenin ve istihdam yaratmanın başlıca katkı 

sağlayıcısı olarak görülmektedir. Girişimcilik faaliyeti, destekleyici ve üretken bir iş ortamının yanı sıra yaratıcılık 

ve yeniliklerin geliştirilebileceği bir ortama da ihtiyaç duymaktadır (Lee, vd, 2004).  

Erken dönem yaratıcılık araştırmaları daha çok bilimsel yorumlara, teknolojinin etkisine, sanatsal yaratıma 

eğilmiş olup, girişimcilikle bağı sadece yaratıcı eylemin nihai ürüne uygulanması ile sınırlı tutulmuştur. Whiting, 

yaratıcı birey özellikleri olarak bağımsızlık, başarma itkisi, merak, kendine güven ve göreve yoğunlaşmayı 

sıralarken girişimci bireyin en önemli özellikleri olarak kendine güven, sebat, yüksek enerji, hesaplı risk alma ve 

başarma ihtiyacını saymıştır; bu da girişimci ve yaratıcı bireylerin benzer kişilik özellikleri sergilediklerini 

göstermektedir. Yaratıcılık ve teknolojinin başarılı bir şekilde bütünleştirilmesi fikir, ürün veya hizmetin 

ticarileştirilebilmesini sağlar (Fillis ve Rentschler, 2010).  

Fillis ve Rentschler ayrıca çeşitli araştırmacıların girişimcilik ve yaratıcılık arasında kurduğu bağa ilişkin bir 

derleme yapmıştır: Yaratıcılık, yeni bir girişim kurmak için özgün ve uygun fikirlerin üretilmesi ve uygulanmasıdır. 

Amabile’e göre (1997) girişimci yaratıcılık, içsel ve bazı belirli dışsal motivasyonların bir bileşimini gerektirir- 

yetkinlik, beceri gelişimi ve gelecek başarıyı teyit eden ödül vaadiyle birleşen yüksek kişisel ilgi ve katılım 

seviyeleriyle sonuçlanan motivasyon sinerjisidir. Markley’e göre (1988) yaratıcılık, problem çözme ve sezgi, 

girişimci liderliğindeki işletmeye uygun stratejik vizyon oluşturmada birbirleriyle etkileşim içindedir. Sezgi, 

yaratıcı olma yeteneğinden etkilenen temel bir iş yetkinliği olarak görülebilir. Roweton’a göre (1989) yaratıcı 

işletmeler, yenilikçi liderlik ve açık iletişim ile zengin fikir sahibi kişilerden oluşur. Kao (1989) yaratıcılığı rekabet 
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gücü olarak değerlendirirken, Carson (vd, 1995) bunu küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından temel bir yetkinlik 

ve Bridge (vd, 2003) bunu girişimci bir özellik olarak görmektedir. Girişimci yönetim, yaratıcı bireylerin ve 

grupların işlev gördüğü bir çalışma ortamı sağlayarak yaratıcılığı etkileyebilir. Taggar (2002), yaratıcılığı 

kullanmada çok seviyeli ekip performansı modeline katkı sağlamak üzere bireysel yaratıcılıkta bileşen teorisini 

(Amabile 1983; 1996) modeline dahil etmiştir. Uyumluluk, dışadönüklük, vicdanlı olma, genel bilişsel yetenek ve 

deneyime açıklığın boyutları, bireysel ve grup düzeyindeki yaratıcılığı etkileyen bireysel davranışları etkiler (Fillis 

ve Rentschler, 2010). 

 5  Vaka Çalışması 

Palaniappan and Galea çalışmalarının amacını, Malezyalı ortaokul öğrencileri arasında girişimcilik eğilimi 

değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir araç tasarlamak ve girişimcilik eğilimi ile yaratıcı kişilik arasındaki 

ilişkiyi araştırmak olarak belirlemişlerdir. Geçerliği yapılmış Girişimcilik Eğilim Envanteri (ETI) ve Yaratıcı 

kişilik özelliklerinin bir ölçütü olan Khatena Torrance Yaratıcılık Algı Envanteri (KTCPI) uygulanmıştır. Faktör 
analizi, (Cronbach alfa esasında) içsel tutarlılığı 0.80 (kendi hesabına çalışma) ile 0.23 (düşük özgüven) arasında 

değişen kendi hesabına çalışma, iş güveni, iş niyeti, iş kaygısı, insana bağlılık, zorunlu karar alma, düşük özgüven 

ve şarta bağlı karar alma olarak sekiz faktörün varlığını ortaya koymuştur. Bu faktörlerden kendi hesabına çalışma, 

iş güveni, iş niyeti, ve insana bağlılık olmak üzere dördünün girişimcilik eğilimi ile pozitif ilişkili bulunmuştur. 

ETI sonuçları, yüksek girişimcilik eğilimi olan öğrencilerin yaratıcı olma eğiliminde olduklarını ve bunun geçmiş 

yaratıcı performanslarından kaynaklandığını göstermiştir. Kendilerini yaratıcı olarak algılamaları sebebiyle kendi 

hesaplarına çalışma ve kendinden emin olma ihtiyacındadırlar. Bulgular aynı zamanda yakın akrabalarının iş 

kararları hakkındaki düşüncelerinin iş hayatına atılma hırsları açısından önemli bir itici güç olduğunu göstermiştir. 

Girişimcilik eğilimi yüksek olan öğrenciler aynı zamanda zorlu görevleri tercih eden, enerjik ve yüksek inisiyatif 

sahibi kişilerdir.  

Araştırmacılar yaptıkları çalışmanın bulgularının yaratıcı kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri ve 

tercihleri ile ilişkili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacağını, bunun eğitim sisteminin tüm paydaşları için 

önemli olduğunu çünkü öğretmenler ve ebeveynlerin öğrencilere işe atılma konusunda girişimcilik eğilimiyle 

yakından ilişkili bu kişilik özellikleri ışığında danışmanlık yapabileceklerini, müfredat planlamacıları ve 

öğretmenlerin öğrencilerin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkaracak dersler oluşturabileceğini, aday işverenlerin ise 

firmanın veya kurumun üstlenebileceği girişimci nitelikteki yeni iş fırsatlarını belirlemeye yardımcı olabilecekleri 

için belirtilen yaratıcı kişilik özelliklerine sahip bu öğrencileri işletmeleri açısından bir varlık olarak 
değerlendirebileceklerini düşünmektedirler (Palaniappan ve Galea, 2009).  

Katılımcılar: Çalışmada, ilgili verileri elde etmek amacıyla anket yöntemi kullanmıştır; araştırmacılara göre 

anket yöntem tasarımı, tek aşamalı bir vaka çalışması tasarımında veri toplamak ve değişkenler arasındaki ilişkileri 

saptamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Fraenkal ve Wallen, 2008; Ary , vd, 2006). Malezya’nın kuzey, 

orta ve doğusunda bulunan üç eyaletteki (Penang, Pahang, Selangor) şehir ve kırsalda yer alan yedi okuldan 

rastgele seçilen sınıflardaki yaklaşık 210 öğrenciden anketi yanıtlamaları istenmiştir. Sadece tamamlanmış olan 
174 anketin sonuçları dikkate alınmıştır. Örneklemde 88 erkek ve 86 kız öğrenci bulunurken bunların % 45,4’ü 

Malay, % 41,4’ü Çinli ve % 13,2’si Hintlidir. Babalarının mesleğine göre, öğrenciler ya yüksek ya da düşük Sosyo-

Ekonomik Durum (SED) öğrencileri olarak gruplandırılmıştır; buna göre 81öğrenci yüksek SED ve 93’ü düşük 

SED grubundadır. 

Analiz ve Sonuçlar: Girişimcilik Eğilimi Envanterinden (ETI) elde edilen veriler genel girişimcilik puanını ve 

sekiz faktör puanını oluşturmuş olup, doğal aralıklardadır. ETI, öğrencilerin daire içine almak suretiyle işaretlediği 
likert ölçeği formatında 25 ayrı maddeden oluşturulmuştur: 1 (Benim için doğru değil), 2 (Benim için nadiren 

doğru), 3 (Benim için çoğu zaman doğru) ve 4 (Benim için çok doğru). Faktör analizinde puanlanan sekiz faktör 

bulunmaktadır: Kendi hesabına çalışma, iş güveni, iş niyeti, iş kaygısı, insanlara bağlılık, zorunlu karar alma, 

düşük özgüven ve şarta bağlı karar alma. 

Khatena-Torrance Yaratıcılık Algı Envanteri (KTCPI) ve faktör puanlarından elde edilen yaratıcı kişilik verileri 
aralık verisi idi. Analizler ise araştırma sorularına dayanarak gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma sorusu 1: Malezyalı Ortaokul öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin niteliği nedir? 

Tablo 1’de, Malezyalı öğrencilerin girişimcilik eğiliminin betimleyici istatistikleri ve faktör puanları 

gösterilmiştir. Faktörlerin çarpıklık oranları ve standart çarpıklık hatasının yanı sıra basıklık oranları ve standart 

basıklık hatası, ampirik olarak puanların dağılımının normalliğini tespit etmek için kullanılır. -2 ve +2 aralığındaki 

oranlar, kabul edilebilir normallik sınırları olarak kabul edilir. Bu oranlar yaklaşık olarak -2 ve +2 olduğundan 

Girişimcilik Eğiliminin dağılımı ve faktör puanları normal kabul edilerek parametrik analiz kullanılmıştır. 
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İstatistik ET SE BC BI BA PD FD LC CD 

Ortalama 57.60 6.10 11.47 10.95 6.33 8.69 4.94 4.58 4.53 

Standart Sapma 8.91 2.65 3.00 3.41 2.47 2.28 1.81 1.61 1.72 

Çarpıklık -0.71 2.54 2.28 1.04 2.73 1.85 0.20 1.61 2.13 

Basıklık -0.92 2.17 1.14 -1.61 1.46 1.58 -2.46 1.57 1.81 

Minimum 31.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 

Maksimum 80.00  12.00 16.00 20.00 12.00 12.00 8.00  8.00 8.00 

%25’lik dilim  50.00 3.00 9.00 8.00 4.00 7.00 4.00 3.00 3.00 

%50’lik dilim 58.00 6.00 12.00 11.00 6.00 9.00 5.00 4.00 4.00 

%75’lik dilim 64.00 8.00 14.00 13.00 8.00 11.00 6.00 6.00 6.00 

Tablo 1. Girişimcilik Eğiliminin Betimleyici İstatistikleri ve Faktör Puanları (N=174) 

ET: Girişimcilik Eğilimi, SE: Kendi Hesabına Çalışma, BC: İş Güveni, BI: İş Niyeti, PD: İnsanlara Bağlılık, BA: İş Kaygısı, 
FD: Zorunlu Karar Alma, LC: Düşük Özgüven, CD: Şarta Bağlı Karar Alma.  

Araştırma sorusu 2: Malezyalı Ortaokul öğrencilerinin Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin niteliği nedir? 

Öğrencilerin yaratıcı kişilik özellikleri Khatena Torrance Yaratıcılık Algı Envanteri (KTCPI) ile ölçülmüş olup, 

bu envanter iki alt ölçekten oluşmaktadır: Kendim Hakkında Bazı Şeyler (SAM) ve Siz Ne Tip Bir Kişisiniz? 

(WKOPAY). Malezya örneğinde elde edilen puanların tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2 ve 3'te gösterilmektedir. 
Tablo 2’ye göre çevre duyarlılığı, entelektüellik ve sanatsallık dışında diğer puanlar normal olarak dağılmıştır; bu 

faktör puanlarının dağılımı normallik aralığının sadece biraz dışında olduğundan, tümü normal dağılmış olarak 

değerlendirilmiştir. 

İstatistik SAM ES IN SS IT IDD A 

Ortalama 29.58  4.42 2.04 5.91 6.82 3.53 1.91 

Standart Sapma 5.66  1.21 1.34 1.79 1.92 1.17 1.33 

Çarpıklık 1.23  4.13 1.57 1.79 4.04 0.45 3.41 

Basıklık 0.26  0.62 -1.70 0.05 2.63 0.14 0.10 

Minimum 12.00  1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

Maksimum 44.00  6.00 6.00 10.00 10.00 6.00 6.00 

%25’lik dilim  26.00  4.00 1.00 5.00 6.00 3.00 1.00 

%50’lik dilim 29.00  5.00 2.00 6.00 7.00 3.00 2.00 

%75’lik dilim 33.00  5.00 3.00 7.00 8.00 4.00 3.00 

Tablo 2. Kendim Hakkında Bazı Şeyler Betimleyici İstatistikleri ve Faktör Puanları (N=174) 

SAM: Kendim Hakkında Bazı Şeyler, ES: Çevre Duyarlılığı, IN: İnisiyatif / Girişim, IDD: Bireysellik, A: Sanatsallık, SS: Öz 
Kuvvet 

Tablo 3’te ise WKOPAY'ın ve faktör puanlarının dağılımının normal aralıkta ve dolayısıyla parametrik analize 

uygun olduğu görülmektedir. 

İstatistik WKOPAY AA SC I AO DI 

Ortalama 23.75 3.84 6.69 2.91 6.86 4.08 

Standart Sapma 5.01 1.60 2.07 1.53 1.61 1.78 

Çarpıklık 0.38 -0.13 -1.40 -0.48 -1.68 0.5 8 

Basıklık 1.77 1.03 -0.09 -2.04 0.68 -1.43 

Minimum 10.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 

Maksimum 39.00 7.00 11.00 6.00 11.00 9.00 

%25’lik dilim  21.00 3.00 5.00 2.00 6.00 3.00 

%50’lik dilim 24.00 4.00 7.00 3.00 7.00 4.00 

%75’lik dilim 27.00 5.00 9.00 4.00 8.00 5.00 

Tablo 3. Siz Ne Tip Bir Kişisiniz? Betimleyici İstatistikleri ve Faktör Puanları (N=174) 

WKOPAY: Siz Ne Tip Bir Kişisiniz? AA: Otoritenin Kabulü, SC: Özgüven, I: Meraklılık, AO: Başkalarının Farkında Olma, 
DI:Disiplinli İmgeleme 
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Araştırma sorusu 3: Bu öğrencilerin Girişimcilik eğilimi ile Yaratıcı kişilik özellikleri arasındaki ilişki nedir? 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile Yaratıcı kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için pearson 

çarpım moment korelasyonu kullanılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerin anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

belirlenmiştir.  

Tablo 4, Girişimcilik Eğiliminin, SAM ile anlamlı ve pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir (r = 0.27). Bu, 

yüksek girişimcilik eğilimlerine sahip öğrencilerin geçmiş yaratıcı performanslarına dayanarak kendilerini yaratıcı 

olarak algıladıklarını göstermektedir. Girişimcilik eğilimi aynı zamanda Çevre Duyarlılığı (ES) (r = 0.20), Öz 
Kuvvet (SS) (r = 0.21), Entelektüellik (IT) (r = 0.16) ve Sanatsallık (r = 0.17) ile anlamlı ve pozitif olarak ilişkilidir. 

Girişimcilik eğilimi yüksek olan öğrencilerin; başkalarının fikirlerine açık olmaya eğilimli oldukları ve yeni 

fırsatları görebildikleri (Çevre Duyarlılığı), risk alabildikleri, kendinden emin ve her şeyin altından kalkmaya 

muktedir oldukları (Öz Kuvvet), yalnız çalışmayı ve zorlu görevleri sevdikleri ve kendilerini düşündükleri 

(Entelektüellik), yeni nesneler ve süreçler yaratmayı sevdikleri (Sanatsallık) görülmüştür. Bu bulgular ayrıca 

Girişimcilik Eğilimi Envanterinin (ETI) yüksek oranda kıstasa bağlı geçerliliğini göstermektedir. 

ETI’nin yüksek iç güvenilirlik faktörü Kendi Hesabına Çalışma, SAM (r = 0.16) ve Öz Kuvvet (r = 0.22) ile 

anlamlı ve pozitif ilişkilidir. Bu, serbest meslek sahibi olmayı tercih eden öğrencilerin kendilerini geçmiş yaratıcı 

performanslarına (SAM) dayanarak yaratıcı olarak algıladıkları ve ayrıca kendilerine güvendiklerini ve her şeyin 

altından kalkmaya muktedir olduklarını göstermektedir. 

Girişimcilik faktörü olan İş Güveni; SAM (r = 0.29), Çevre Duyarlılığı (r = 0.16), İnisiyatif (r = 0.16), Öz Kuvvet 

(r = 0.34) ve Entelektüellik (r = 0.18) ile anlamlı ve pozitif ilişkilidir. İş yaşamında başarılı olacağına güvenen 
öğrencilerin, yaratıcılıklarını kullanmaya ve özgürlüğe eğilimli oldukları görülmektedir. Ayrıca kendilerini daha 

önceki başarıları temel alarak yaratıcı olarak algılamaya (SAM), iş fırsatlarını fark etmeye (Çevre Duyarlılığı), 

yüksek inisiyatif ve itki (İnisiyatif) sahibi olmaya, kendilerine güvenmeye (Öz Kuvvet) ve zorlu görevleri tercih 

etmeye (Entellektüellik) eğilimlidirler. 

İş Niyeti, Öz Kuvvet ile anlamlı ve pozitif ilişkilidir (r = 0.18). Bu, iş dünyasına atılma hırsı sergileyen 
öğrencilerin aynı zamanda yüksek düzeyde özgüvene sahip olduklarını göstermektedir. 

Tanımlı bir diğer faktör olan İş Kaygısı, Öz Kuvvetle anlamlı bir ilişki içindedir(r = -0.21). Bu, işe atılmaktan 

korkan öğrencilerin düşük özgüven sahibi olmaya ve risk almaktan korkmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. 

Başka bir deyişle, risk alan ve yüksek özgüvenli öğrencilerin girişimcilik eğilimi de yüksektir.  

ETI’de tanımlanan bir başka faktör olan İnsanlara Bağlılık, SAM (r = 0.23) ve Çevre Duyarlılığı (r = 0.25) ile 

anlamlı ve pozitif ilişkilidir. Bu nedenle, yakın akrabalarının iş niyeti hakkında ne düşündüklerine büyük önem 

veren ve iş hayatına girmeleri için onlar tarafından motive edilen öğrenciler, geçmiş Yaratıcı başarılarına dayanarak 

Yaratıcı olmaya eğilimli (SAM) olup, aynı zamanda etraflarındaki iş fırsatlarının varlığına da duyarlıdırlar (Çevre 

Duyarlılığı). 

ETI, da bir diğer faktör Zorunlu Karar Alma, İnisiyatif ile anlamlı ve pozitif ilişkilidir (r = 0.22). Bu, işe 

atılmaktan başka bir seçeneğe sahip olmadıklarını hisseden öğrencilerin yüksek inisiyatif sahibi olduklarını 

göstermektedir.  

ETI’de tanımlanan diğer faktörler olan Düşük Kendine Güven ve Şarta Bağlı Karar Alma, SAM veya faktörleri 

ile anlamlı bir ilişki göstermemektedir. Bu, ETI'nin kıstasa bağlı geçerliliğini desteklemektedir; çünkü riskten 

kaçınan ve özgüveni düşük olan öğrencilerin, kendilerini Yaratıcı olarak algılamadıklarını, kendilerine açık iş 

fırsatlarına duyarlı olmadıklarını ve zorlayıcı görevlerden kaçındıklarını göstermektedir.  

Faktörler SAM ES IN SS IT IDD A 

SE; Kendi Hesabına Çalışma  0.16* 0.11 0.11 0.22** 0.01 -0.04 0.14 

BC; İş Güveni  0.29** 0.16* 0.16* 0.34** 0.18* 0.08 0.13 

BI; İş Niyeti  0.11 -0.02 0.11 0.18* 0.04 -0.01 0.10 

BA; İş Kaygısı  -0.07 0.09 -0.05 -0.21** 0.03 -0.09 -0.01 

PD; İnsanlara Bağlılık 0.23** 0.25** 0.04 0.05 0.15 0.14 0.09 

FD; Zorunlu Karar Alma  0.12 0.02 0.22** 0.12 0.03 0.11 0.03 

LC; Düşük Özgüven  0.06 0.08 -0.05 -0.04 0.07 -0.01 0.05 

CD; Şarta Bağlı Karar Alma 0.03 0.04 -0.04 -0.09 0.07 -0.02 0.01 

Girişimcilik Eğilimi (ET) 0.27** 0.20* 0.15 0.21** 0.16* 0.04 0.17* 

Tablo 4. Girişimcilik Eğilimi ile SAM ve Faktörleri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Katsayıları  

*p<0.05, **p<0.01 

WKOPAY altında yaratıcılık algısı ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiler Tablo 5’te verilmiş olup, 

Girişimcilik Eğiliminin WKOPAY ile ilişkili olmadığı görülmektedir. Bu, girişimcilik eğilimlerinin, kişinin 
kendini Yaratıcı kişilik özelliklerine sahip olarak algılamasıyla ilgili olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar, SAM 
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ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında; kendilerini geçmiş yaratıcı performanslarına dayanarak Yaratıcı 

olarak algılayan öğrencilerin kendilerini Yaratıcı kişilik özelliklerine sahip olarak algılayanlardan daha yüksek 

girişimcilik eğiliminde oldukları görülmektedir. 

İş Niyeti negatif ancak anlamlı şekilde Meraklılık (I) ile ilişkilidir (r = -0.17). Girişimci niyetleri yüksek olan 

öğrenciler daha az meraklı olma eğilimindedir. Araştırmacılar, girişimcilik eğilimi yüksek öğrencilerin ısrarlı, 

iddialı olmalarına ve kolayca pes etmemelerine rağmen meraklılıkla ilgili sonucun neden böyle olduğunu anlamak 

için daha fazla araştırma yapılmasını önermektedir.  

İş Kaygısı, Özgüven ile negatif ancak anlamlı şekilde ilişkilidir (r = -0.21). Bu, riskten kaçınan öğrencilerin, iş 

hayatında iyi olmaları için gerekli özgüvenlerinin düşük olduğunu göstermektedir. 

İnsana Bağlılığı yüksek olan öğrencilerin aynı zamanda, yaratıcı olmayan bir yönelim olan Otoritenin Kabulü (r 

= 0.16) ve Başkalarının Farkında Olma (r = 0.16) eğilimleri de yüksektir. Bu, yakın akrabalarının işe yerleşme 

kararları hakkında ne düşündüklerine önem veren öğrencilerin onların görüşlerini kabul etme ve uyma eğiliminde 

olduklarını göstermektedir. Başkalarının fikirlerine açıktırlar; görünen o ki başkalarının ne yapmaları gerektiği 
yönündeki tavsiyelerini oldukça benimsemektedirler.  

Girişimcilik eğilimi analizinde tanımlanan diğer bir faktör olan Zorunlu Karar Alma ise Başkalarının Farkında 

Olma ile negatif yönde anlamlı ilişkilidir (r = 0.16). Bu, işe atılmak zorunda kalan öğrencilerin yeni fikirlere ve 

yeni fikirleri kabul etmeye çok açık olduklarını göstermektedir. 

Faktörler WKOPAY AA SC I AO DI 

SE; Kendi Hesabına Çalışma  0.01 -0.08 0.01 0.09 0.06 0.01 
BC; İş Güveni  -0.02 0.01 0.09 0.11 0.11 0.03 

BI; İş Niyeti  -0.01 0.02 0.06 -0.17* 0.01 -0.05 

BA; İş Kaygısı  -0.05 0.08 -0.21* 0.01 -0.07 -0.06 

PD; İnsanlara Bağlılık 0.05 0.16* 0.02 0.09 0.16* -0.09 

FD; Zorunlu Karar Alma  0.12 -0.07 -0.05 -0.04 -0.16* 0.03 

LC; Düşük Özgüven  0.01 0.07 0.04 -0.04 -0.11 -0.02 

CD; Şarta Bağlı Karar Alma 0.03 0.04 -0.04 -0.09 0.07 -0.02 

Girişimcilik Eğilimi (ET) 0.27** 0.20* 0.15 0.21** 0.16* 0.04 

Tablo 5. Girişimcilik Eğilimi ile WKOPAY ve Faktörleri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Katsayıları 
*P<0.05, **P<0.01 

 6  Sonuç 

Girişimcilik, her geçen gün daha fazla sayıda ülkenin stratejik planlarına ve eğitim müfredatına girmektedir. 
Dolayısıyla taşıdığı güncellik ve ekonomik ve sosyal önemi açısından çok sayıda araştırmanın da konusudur. 

Yaratıcılık ve dolayısıyla yenilikçilik kavramlarıyla olan bağları ortaya konularak ele alınmaya çalışılan bu 

makalede kavramın tarihsel süreçteki gelişimi şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle iktisat alanında daha sonra 

işletme ve siyaset alanlarında popülerleşip, genel dile 1940’lı yıllarda yerleştiğini gördüğümüz girişimcilik 

kavramı; öncelikle ekonomik ve toplumsal gelişimin bir aracı olarak girişimci ve onun bireysel psikolojik 

özellikleri esasında ele alınmıştır. Bunda İkinci Dünya Savaşının bitip, ülkelerin ve sanayinin yeniden kurulması 

ihtiyacı rol oynamıştır. 1960’lardan itibaren akademik bir araştırma alanı olarak yoğun ilgi çekmeye başladığı 

görülmektedir. 1990'lardan bu yana yapılan araştırmalarda ise girişimcilik süreci ve bağlamı üzerinde çalışılmaya 

başlanmış; bu sayede eğitim alanı ve sosyoloji de devreye girmiştir. Son yıllarda, iş hayatında sadece ekonomik 

fayda elde etmenin ötesinde, amaç ve değerlere odaklanılmaya başlanıp sosyal sorumluluk kavramının gündem 

kazanmasıyla birlikte sosyal girişimcilik kavramının da araştırmalarda yerini aldığı görülmektedir. 

Girişimcilik kavramının tüm tarihsel gelişimine bakıldığında; kavramın popülerleşmesini sağlayan 

Schumpeter’in, girişimciyi toplumdaki toplu değişimlerin başlatıcısı olarak gören ve onu yeni ürünleri, süreçleri 

ve organizasyon biçimlerini tanıtan ve yeniliğin öncüsü olarak gördüğü ve şimdikinden farklı ve daha iyi bir şeyi 

öngörmekle yaratıcılığı da girişimcilikle bağdaştırdığı yaratıcı yıkım yaklaşımının günümüz ekonomik şartlarında 

da geçerli olduğu görülmektedir. Son zamanlarda ekonomide bilgi tabanlı faaliyetlerden ziyade yenilikçi ve 

yaratıcı faaliyetlerin ön plana geçtiği, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile artan rekabet ortamında işletmelerin 
bunlar üzerinden farklılık yaratarak var olmaya çalıştıkları görülmektedir. Ve hem şirketler hem ülke ekonomileri 

açısından kalkınmanın ve büyümenin temelinde artık yeni işletmeler kurulması yer almaktadır.  

Literatürde başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken kişilik özellikleri yelpazesi insana bağlılık, hedefe 

odaklılıktan meraklılığa, alçak gönüllüğe kadar çok çeşitli bir dağılım gösterdiği gibi bu özellikler, girişimcilik ve 

iş bağlamında çok çeşitli yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak ölçülmektedir. Konunun karmaşıklığı ve kurumlar, 
kuruluşlar ve uzmanlar tarafından önerilen göstergelerin, unsurların, parametrelerin ve kıstasların birbirlerinden 

farklı ve çok sayıda olması öznelliği de beraberinde getirmektedir. Ancak bir girişimcide bulunması gereken en 
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temel özellikler arasında kendine güven, başarma ihtiyacı, risk alma, kontrol odağı, belirsizlik toleransı, 

yenilikçilik ve yaratıcılığın bulunduğu rahatlıkla söylenebilir.  

Girişimcilik eğiliminin yaratıcılık açısından ölçümlenip değerlendirilmesine bir örnek olarak bu makaleye konan 

Palaniappan ve Galea tarafından Malezyalı ortaokul öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen araştırmada; yüksek 

girişimcilik eğilimi olan öğrencilerin yaratıcılık eğilimlerinin yüksek ve bunun geçmiş yaratıcı performanslarından 

kaynaklandığı, kendi hesaplarına çalışmaya yatkın ve kendinden emin oldukları, aynı zamanda başkalarının fikir 

ve tavsiyelerine açık, zorlu görevleri tercih eden, enerjik ve yüksek inisiyatif sahibi kişiler oldukları ve yeni 

fırsatları görebildikleri saptanmıştır. Kırsaldan kente göç, kısıtlı istihdam olanakları, daralan ekonomik fırsatlar, 

bunların doğurduğu sosyal ve kültürel sorunlar gibi ülkemizin de içinde bulunduğu sorunlarla yakın bağı olması 

sebebiyle seçilen bu araştırmadan yola çıkılarak; ülkemizde de yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün 

yer etmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve öğrenimin daha alt seviyelerine nasıl yaygınlaştırılabileceği, 

halihazırda müfredatta yer alan benzeri programların etkinliği, sonuçları veya nasıl geliştirilebileceklerine ilişkin 

ölçüm modelleri içeren araştırmalar yapılabilir.  
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Petrol ve Gaz İşletmelerinin Rekabet Gücünü Sağlama Sorunları 

Problems of Ensuring Competitiveness of Oil and Gas Enterprises 

Ph.D. Candidate Dinora Ishmanova (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

The article deals with the reforms in the oil and gas industry and investment projects in the industry. To ensure 
the competitiveness of enterprises in the oil and gas. A number of problems related to the competitiveness of oil 

and gas enterprises have been identified and research is being conducted. Investment projects in the oil and gas 

industry are highlighted in the creation of infrastructure facilities and cooperation with international financial 

institutions. Great attention is paid to the economic growth in the member-states of the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) and further development of the industrial transport system. Liquefied 

petroleum products have the highest annual growth rates in non-CIS countries. Statistical data show that the 

amount of fuel required to meet the increasing demand for fuels in the world needs to be increased. The article 

describes how to solve the problem gradually leaving the monopoly. 

 

Şu anda, Özbekistan'ın Güney Kore ile ilişkileri, hükümetler arası ve hükümetlerarası, firma ve şirkette karşılıklı 

olarak avantajlı bir ölçekte gelişiyor. İki ülke arasındaki politik, ticari, ekonomik, yatırım, kültürel ve insani 
alanlarda kurulan ilişkiler, 2006 yılında imzalanan Stratejik Ortaklıklar Ortak Beyannamesi ruhu içinde sürekli 

olarak gelişmekte ve yeni içerikler geliştirmektedir. Yeni ortak girişimler kuruldu. 

Surgil esasına dayanan Ustyurt Gaz Kimyasal Kompleksi, Özbekistan ve Güney Kore arasındaki işbirliğinin 

yüksek bir örneğidir. Bu projenin toplam maliyeti 3,9 milyar dolar. Uygulaması, yılda 4.5 milyar metreküp 

doğalgaz harcayarak 3,7 milyar metreküp gaz, 387 bin ton polietilen, 83 bin ton polipropilen, 102 bin ton piroliz 

ve diğer değerli ürünlerin üretilmesine olanak sağlayacaktır. 

Ustyurt Gaz Kimyasal Kompleksi, petrokimya sanayi alanında en büyük projelerden biridir. Petrokimya ve 

petrokimya sektörünün en iyi projesi olarak kabul edilen Project Finance International, bu kompleksin inşası için 

proje finansmanı projesini duyurmaktan memnuniyet duyuyor. Ayrıca Trade Finance Magazine ve Global Trade 

Review tarafından "2012 En İyi Ticari İşlem 2012" ödülüne layık görülmüştür. 13 Mart 2014, prestijli uluslararası 

yayın "Altyapı Dergisi" 2014, prestijli ödülü "petrol ve gaz küresel anlaşmanın alanında" bu gaz kimyasal 

kompleks yapı projeleri. ortak girişim projesi kurucuları "KOGAS, Güney Kore, Lotte Chemical", "STX", "Enerji" 
ve "Uzbekneftegaz" Ulusal Holding Şirketi 1,4 milyar doğrudan yatırım dolar yanı fazla kredi 2.5 milyar $ olarak 

toplam Proje tarafından finanse edilmektedir. Asya Kalkınma Bankası, Kore Kalkınma Bankası, (Kore 

Cumhuriyeti) Kore Finans Kurumu, Çin Kalkınma Bankası (Çin), ING Bank, Hermes, KfW, Bayern LB, Siemens 

(Almanya), Credit Suisse (İsviçre), EKN, Nordea projesi için finansman, böyle bu projeye katılımın kanıtı olarak 

katılan bankalar tarafından sağlanan sigorta ödemeleri, ihracat-ithalat ajansları, uluslararası mali kuruluşlar, 

uygulanmasında SEC (İsveç) yanı sıra kalkınma bankaları ve ticari bankalar, hem de Güney Kore, Almanya ve 

İsveç çok umut verici. 2012 yılında başlayan inşaat çalışmaları bugün devam ediyor. Modern altyapı tesisleri inşa 

ediliyor ve ekipman yükleniyor. Ayrıca, 2013 yılında, Uzbekneftegaz mevcut DKS -1,2,3,4 yerine bir gaz 

enjeksiyonlu kompresör istasyonu inşa etmek için 261,13 milyon ABD $ yatırım yapmayı planlıyor. 2007 

verilerine göre dünyadaki petrol ve diğer emtia tüketimi günde 83 milyon dolara ulaştı. eşdeğer ton, bu rakam 

2015 yılında yaklaşık 118 milyon dolar olacak. ton. Yakıt için artan bir talep var. Şu anda, ulaşım sistemi yakıt 
tüketiminde önemli bir rol oynamaktadır. Tahminlere göre, bu durum 2030'da devam edecek. Eğer 2004 yılında 

dünyadaki 168 trilyon varil yakıt tüketilirse, bu rakam 2030'da 239 trilyon varil olacaktır. Sıvılaştırılmış petrol 

ürünleri sadece sanayi üretimine ikincisidir. Bu ağ için yıllık tüketim hesaplarının yaklaşık% 27'si (Şekil 1). 

 

2004 2010 2015 2020 2025 2030

168 184 198 211 224 239
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Şekil 1. 2004-2030 Yıllarında Dünyada Sıvı Yakıt Tüketimi Tahmini Barrell 

Dünya bölgelerindeki sıvı yakıt tüketiminin bir analizi, 2004 yılında olduğu gibi, Kuzey Amerika ve Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) 2030'da egemen olacağına işaret etmektedir. 2004 yılında gösterge 

sırasıyla 27 ve 18 milyon idi. namlu. Avrupa ve Asya ülkelerinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(ECOSOC) ülkelerindeki yakıt tüketiminde yavaşlama görüleceği tahmin edilmektedir. Orta ve Güney Amerika 

bölgesindeki ülkelerde, 2004 yılında sıvı yakıt tüketimi 7 milyona yükselmiştir. varil. 2030'da 10 milyon varil 

olacağı tahmin ediliyor 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye devletlerinde, ekonomik büyüme ve endüstriyel ulaşım 

sisteminin daha da geliştirilmesi üzerinde giderek artan bir vurgu vardır. Sıvılaştırılmış petrol ürünleri BDT dışı 

ülkelerde en yüksek yıllık büyüme oranlarına sahiptir. İstatistiksel veriler, dünyadaki yakıtlara olan artan talebi 

karşılamak için gerekli yakıt miktarının artırılması gerektiğini göstermektedir. Aşağıdaki konularla ilgili olarak 

ulusal petrol ve gaz şirketlerinin rekabet gücünü sağlamak için: Petrol ve gaz şirketleri alacak tutarı; Ticari banka 

kredilerinin işletmeler tarafından düşük kullanımı; petrol ve gaz işletmeleri arasında rekabet olmadığı tespit edildi. 

Bu sorunların bir sonucu olarak, Uzbekneftegaz ulusal holding şirketlerinin rekabetçiliğini sağlamak için 

aşağıdaki pratik öneriler geliştirilmiştir: 

Sabit çalışmasını sağlamak için Özbekneftegaz'ın rekabet gücünün artırılması, farklı mülkiyet biçimlerinin 

getirilmesi ile arzu edilir. 

Özbekistan'da petrol ve gaz endüstrisinin rekabet edebilirliğinin sağlanması açısından, aşağıdaki alanlarda 

sürdürülebilir kalkınma için elverişlidir: 

- Petrol ve gaz endüstrisindeki faaliyetlerin düzenlenmesi için yasal çerçevenin iyileştirilmesi; 

- yatırımların cazibesinin, petrol ve gaz üretiminin yenilenmesi ve modernize edilmesi sürecine hızlanması; 

- Yerel petrol ve doğal gazdan çeşitli sentetik ürünlerin üretimine imkan veren modern bir işleme sisteminin 

geliştirilmesi; 

- Petrol ve gaz yatakları üzerinde coğrafi anketlerin uygulanması; 

- İhracat yapısının petrol ve gaz ürünleri üretimi ile çeşitlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi. 
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Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma 

Entrepreneurial Perceptions of University Students, A research on 
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KTMU 

Dr. Muratali Abdyldaev (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Assoc. Prof. Dr. Emin Yurekli (Pamukkale University, Turkey) 

Abstract 

The concept of entrepreneurship is one of the most strategic terms today. In order for the countries to develop 

and have economic vitality, it is necessary to disseminate the entrepreneurial culture. In this context, the aim was 

to determine the entrepreneurial perceptions of university students. Kyrgyzstan-Turkey Manas University study 

was conducted with the participation of students. A total of 150 students participated in the study and 

entrepreneurship scale was applied to these students. As a result of the research, there is no significant difference 

between total and subscales of entrepreneurship scale and gender and place of birth. However, there was a 
significant difference between the total and subscales of entrepreneurship scale and the sections of students. 

 1  Giriş 

Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınma düzeyi ile sahip olduğu girişimcilik performansı arasında doğrudan 

bir ilişki olduğu söylenebilir. Üretim faktörleri olarak saydığımız toprak, emek, sermaye ve teknolojiyi bir araya 

getirerek ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli yeri olan üretim faktörü girişimciliktir. Günümüz iş dünyasında 
girişimci davranışının önemi de giderek arttığını söyleyebiliriz. Birçok ülkede girişimcilik eğitimleri üniversiteler 

tarafından ders olarak verilmektedir. Bunun yanında kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilere yol göstermek ve 

gerekli becerileri kazandırmak amacıyla farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da yaygın olarak girişimcilik 

eğitimleri verilmektedir. 

Bu araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin girişimcilik algılarını 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda potansiyel girişimci olarak tanımlanan üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin cinsiyet, yaş, doğum yer ve bölümlerine göre bir etkisinin olup/olmadığı 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 2  Girişimcilik ile İlgili Tanımlar 

Günümüzde girişimciliğe ilişkin verilebilecek doğru bir tanım noktasında kafa karışıklığının yoğun olduğunu 
söylemiştir. Girişimci kavramı yıllar içerisinde araştırmacılar tarafından farklı açılardan ele alınmış ve bu kavramın 

temel özellikleri literatüre kazandırılmıştır. Girişimci tanımını ilk ele alan isimlerden birisi olan Cantillon’un 

(1931) literatürde genel olarak ‘‘girişimcinin tüketiciler ile üreticiler arasındaki bağın kurulmasındaki 

koordinatörlük rolü odaklı tanımı’’ vurgulamaktadır (Grabel, 2003:493-514). Bunlara ek olarak Drucker (1986) 

girişimci kavramını ‘‘kişinin değişim kavramı ile birlikte ele almış ve girişimciyi değişim için sürekli araştırma 

yapan ve değişimi bir fırsat olarak gören kişi’’ herkesin göremediği fırsatların değerlendirilmesi, risk içerisinde 

fırsatların işe dönüştürülmesi olarak tanımlanmıştır. Mark Casson (1998) ise girişimci kavramını ‘‘yargısal karar 

alma yeteneği ile ilişkilendirmiş ve girişimciyi kıt kaynakları koordine etmekle ilgili yargısal kararları almakta 

uzmanlaşan kişi’’ olarak nitelendirmiştir (Havinal, V. 2009:97). Say’dan başlayarak girişimcilik klasik üretim 

faktörleri arasında sayılan emek, sermaye, ve doğa faktörlerinin yanında dördüncü bir üretim faktörü olarak ilave 

edilmiştir. Girişimcilik konusu J.V. Schumpeter’in dinamik girişimcilik kavramını ortaya atmasıyla daha büyük 

bir öneme sahip olmuştur (Öznur Bozkurt 2013 8:2). Girişimcilik içerisinde yer alan çok önemli özelliklerden 
birisi ‘‘yenilik’’ kavramıdır. Girişimcilik içerisinde yenilik kavramına ilk vurgu yapan araştırmacı Schumpeter’dir. 

Schumpeter yenilik kavramını eskiye dönüştüren bir şey olmaktan çok, eskiye yok eden ve daha devrimsel yönleri 

olan bir kavram olarak ele almıştır. Bu sebeple bu sürece ‘‘yaratıcı yıkım’’ adını vermiştir (Formaini, R. L. 2001:5). 

Girişimcilik kavramı, incilizce’de enter ‘‘giriş’’, pre ‘‘ilk’’, enterpre-neur ‘‘ilk başlayan’’ anlamına gelmektedir. 

Arapça müteşebbis, ’’şe-bi-se’’ kökünden geliştirilen teşebbüse vezninden elde edilmiştir. Teşşebbüs ‘‘bir şeye 

sıkıca yapışmak’’ demektir. Türkçe de ‘‘gir’’ kökünden, ‘‘girmek fiiline dönüşmüştür. Fransızca da ise, entre 
‘‘girmek’’ kökünden, entree ‘‘giriş’’ ve geliştirilerek enterprenent ‘‘girişimci, atılgan’’ anlamına gelmiştir 

(Mulcahy, Kevin V., 2003:195-184). Fransızcada ‘‘bir şeyler yapmak’’ anlamına gelen ’’entreprende’’ sözcüğünden 

türemiş olup öncelikle 18. yüzyılda Richard Cantillon tarafından türetilmiş ve ardından Frank Knight ile Amerikan 

literatürüne girmiştir. Aslen Latince kökenli olan girişimcilik kavramı aynı temelde yer alan İtalyanca 

(intraprendere) ve Almanca (unternehmen)’da benzer şekillrede vücüt bulmaktadır (Börü, D, 2006:733). 
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Girişimcilik en dar tanımıyla, girişimcinin başkalarının görmediği ya da algılayamadığı fırsatları sezip, yaratıcı 

faliyeti olup, bir örgütü kurma ve bu örgütü faaliyette geçirme sürecidir (Timmons, 2004:5). Miller’e göre de 

girişimciliğin ana unsuru, risk alma, proaktif davranma ve yenilik yapmaktır. Girişimciliğin temelinde yenilikçilik 

olduğu düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Yeni düşünmek ve hayal etmek ve kurgulamaktadır.Bu durumda girişimci 

yeni şeylerin tasarlanmasında yaratıcılığını ortaya koyan, yeni fikirlerin oluşturulmasında uygulamaya 

konulmasında ve bunların geleceğe taşınmasında, hem kendi toplumunda hem de dünya üzerinde ulaşabildiği her 

yerde katalizör görevi gören kişidir. Özellikle hızlı büyüyen işletmelerin büyüme aşamalarında, bu işletmelerin 
girişimcilerinin yenilikçi olmaları ve fikir düzeyindeki yenilikleri aktif hale getirmeleri büyük rol 

oynamaktadır.(Zhao 2005:26). 

Bir başka tanıma göre ise girişimcilik işle ilgili fırsatları tanıma bu fırsatları değerlendirmek için uygun bir risk 

yinetimini gerçekleştirme iletişim ve yönetim becerilerini kullanarak hayallerini inşa edebilen kişidir. Girişimciler 

bütün başarıların önce bir hayal olduğunu söylemişler. Onlar için hayal gücü bilgiden daha önemlidir. 

Girişimcilik aslında bilimsel literatürde oldukça belirsiz bir kavramdır. Girişimci kavramı, gerçekten de, pek çok 

yazar tarafından farklı yönler tarafından farklı yönler vurgulanacak şekilde tanımlamaya çalışılmıştır. Malta’lı 

düşünür Edward De Bona’ya göre girişimci tutkusu olan bireydir. Bir şeyi ya da hayali gerçekleştirmek tutkusu 

girişimciyi değerlerinden ayırır. Peter Drucker ise girişimciyi, kaynakları düşük verimli üretim alanlarından yüksek 

verimli alanlara transfer eden ve orada tutmayı başarabilen kişilik olarak tanımlamaktadır (Tinaz 1994:6). 

Bir ekonomist açısından girişimcilik, kaynakları, işgücünü, makine-teçhizatı ve diğer varlıkları bir araya getirme 

ve önceki değerlerinden daha fazla bir değer yaratılmasının sağlanmasını ifade ederken, bir psikolog gözüyle 

bakıldığında ise üretmek, denemeler yapmak, bir şeye ulaşmak veya bir şey başarmak, kendini aşmak ve tatmin 

etmek güdüsü ile hareket eden ve bu tür güdülerle güdülenen insanlar anlamına gelmektedir. Bir iş adamı açısından 

bakıldığında ise girişimci ruh saldırganlığı, rakip ve rekabet kavramlarını, müşteri ve başkalarının refah ve 

mutluluğunu sağlamaya dönük birey şeklinde tanımlanmaktadır (Semra 2002:28). Girişimci sadece faaliyette 

bulunduğu alan içerisinde uzman olan kişi değildir. Alanın uzmanı olmak, girişimci olmak için yeterli değildir. 
Girişimci toplumun içerisinde gereksinim duyduğu, dolayısıyla talep edilebilir bir mal veya hizmeti bulup, 

üretmeye girişen ve yaratıcılığı ile buna ön ayak olan kişidir. Girişimciler, sosyo-psikolojik olgu ve olaylar 

arasındaki amaçların mevcut ilişkilere olan etkilerini görebilen ve yönlendirebilen kişilerdir (Hasan 2003:162). 

 3  Girişimciliğin ve Girişimcinin Önemi 

Girişimcilik, bir ülkede yaşanmakta olan ekonomik hayatın ruhu gibidir. Girişimciler toplum içerisinde iş 
yaratarak sosyal hareket yeteneğini yayarlar ve olasılıkları oluştururlar. Girişimci toplumun ekonomik güç alanını 

yaratan ve devamını sağlayan en önemli faktördür. Girişimciler sadece ekonomik hayatın değil aynı zamanda 

toplumsal hayatında gelişimini sağlayarak harekete geçirmektedir. Girişimci, toplumların aynı zamanda dinamik 

gücünü oluşturmaktadır. Bu nedenle girişimci yenilik yapan ve yaptığı yenilikleri hizmet ve ürüne çevirerek, 

bireysel ve toplumsal fayda yaratan kişidir. Girişimcinin yaptıkları, toplumların gelişiminin belirtileridir (Çetin, 

C.,1996:29). 

Girişimcilik ilişkilerinin en büyük etkisi toplumlarda kazanç ve zenginlik sağlamanın en etkili ve en güçlü etken 

olmasıdır. Toplumların elde etmiş olduğu ekonomik zenginlik, girişimsel başarının bir parçasıdır. Girişimsel 

başarının tam olarak yaşanabilmesi ancak toplumsal ilerleme ile gerçekleştirebilir. Bu nedenle mevcut girişimcilik 

ilişkilerinin yapılandırılmasında sadece bölgesel olarak değil küresel olarak gerçekleştirilmesi gereken 

yapılandırmalar, ilerleme olarak sayılabilir. 

Girişimciliğe global açıdan bakılarak yapılacak değerlendirme sonucunda, ülke ekonomilerinin gelişmesinde en 
önemli faktör olduğu bulunmaktadır. Modern ekonomilerdeki büyümeyi sağlayanlar, artan bir biçimde büyük 

endüstri şirketleri değil daha ziyade yeni ve küçük işletmelerdir. Esasen bu ekonomik odaklanmada önemli olan 

yenilikçilik ve esnekliktir. 

Girişimcilik, sadece sanayi toplumuyla gelişmeye başlamadı, bilgi toplumuna geçişle birlikte gelişimini devam 

ettirdi. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalara göre, girişimcilik düzeyi ve yıllık ekonomik büyüme arasında 
güçlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Girişimcilik ruhunu toplumsal olarak benimsemiş olan ülkelerde, 

girişimcilikleri bir düzeye gelmiştir. Girişimciliğin gelişimine güzel bir örnek; ABD de R. Stephan bir din adamı 

olarak mesleğini sürdürmektedir. Aynı zamanda hem bir bölgenin dini temsilcisi hem finansal bir topluluğun 

öncüsü hem de tanınmış bir fotoğrafçılık şirketinin sahibi olarak hayatını sürdürmektedir. Aynı özelliklere sahip 

olan diğer girişimci ise Ken Coleman 37 ülkede 40000 den fazla çalışanı olan, dünyadaki satışlarıyla bir teknoloji 

markası haline gelmiş olan bir kişidir. Bu kişilerin girişimcilik gayreti ilgili basın kuruluşları tarafından toplumsal 

düzeyde örnek olarak belirtilmiştir. Her ikisine de sorulan cevaplara vermiş oldukları ortak yanıt ise; yeniliklerin 

peşini asla bırakmadıklarıdır (Donladson, Sonya A., 2004:112-117). 

Girişimciliğin temel unsurları yenilik ve değişimdir. Yenilik aynı zamanda teknolojik değişiklikleri de 

beraberinde getirecektir. Drucker’ın bugünün girişimcilik ekonomisiyle Shumpeter’in endüstriyel kapitalist 

ekonomisinin karşılaştırılmasındaki her iki bilim adamının da; yenilikçilik, yaratıcılık ve icatların kullanımı 

üzerinde durdukları saptanmıştır. Drucker’in söylediği gibi, ‘‘herhangi bir süreçte değişim en iyisidir, belki de 
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ekonomi ve iş hayatını geliştirmenin en iyi yolu şundan geçer-eğer yenilik yoksa hayatta kalmakta yoktur. 

Schumpeter’e göre başarılı yenilikler için akıl değil istek gerekir. Böylece yenilik zekaya değil liderliğe bağlıdır 

ve buluşla karşılanmalıdır. Schumpeter yenilik ve buluşun farklı yetenekler gerektirdiğini savunur. Shumpeter’e 

göre yeni üretim kaynaklarının bulunması, yeni pazarların açılması, maddelerin işlenme yöntemlerindeki 

gelişmeler kısacası ekonomik hayatın akışında bir şeylerin farklı yapılması malların üretiminde teknolojik 

gelişmeye işaret eder ve bu gelişme yenilik kavramı ile karşılanır (Schumpeter, 2011:55). 

İngiltere Başbakanı Tonya Blair bir konuşmasında şunu vurgulamıştır; ‘‘girişim kültürü yaratmak çok önemlidir. 

Bu öyle bir iştir ki, zenginlik yaratan girişimciler ve bugünün gençleri yarının girişimcileridir.’’ (Hakan,K., 

2007:30). 

 4  Girişimci Özellikleri 

Girişimciliğin incelenmesinde, bireyleri girişimci olarak niteliklerinin öncelikli olarak ele alınması 

gerekmektedir. Araştırmacılar, girişimciler için geçerli olan özellikleri ortaya çıkarmak için son zamanlarda büyük 

çaba ve zaman harcamışlardır. Bu yapılan araştırmalar girişimcilerin bir takım özelliklerini ortaya koymuştur. Bu 

özellikler, girişimci olanlarla olmayanları birbirinden ayırt etmeye yarar. Girişimcilik kavramının ekonomik 

içeriğinin yanında sosyal ve kültürel açıdan da anlam taşıması sebebiyle girişimcinin özellikleri bu boyutlardan da 

ele alınmış ve girişimci bireyler psikolojik özelliklerinin yanında her şeyden önce yaşadıkları sosyo ekonomik 

çevrenin bir ürünü olarak değerlendirilmişlerdir (Bozkurt, Ö., Alparsılan M., 2013;8-10).  

Girişimcilerin kişisel özellikleri ise çevre ile birey arasında karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya çıkar. Bu 

etkileşimde girişimcinin genetik özellikleri, yaşam konumu, tecrübeleri, bireyin hayatındaki değişimler önemli rol 

oynar. Girişimciliğin başlangıcı daha çok bireysel bir karardır. Bu nedenle girişimciliğin oluşumunda bireylerin 

kişilik özelliklerinin de incelenmesi, girişimciliğin gelişiminin sağlanabilmesi için yararlı olacaktır. 

Girişimcilik kavramı üzerine yapılan araştırmaların öznelerinden birisi olan girişimci kavramı araştırmacılar 

tarafından çok boyutlu bir şekilde incelenmiş ve bu kavramın birçok özelliği ortaya konmuştur. Girişimcilerin 

taşıdıkları özellikler ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu özellikler niteliklerine göre doğuştan ya da 

sonradan kazanılabilen veya psikolojik ile sosyal temelli bazı farklı perspektifler ile ayrılabilmektedir. Bu görüşler 

çerçevesinde genel kabul görmüş bir özellikler listesi oluşturmanın zorluğu ile beraber öne çıkan özellikleri 

literatürde aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. 

 4.1  Risk Alma  

Günümüz şartlarında değişimin temel kavramlarından bir tanesi de risk olmaktadır. Riskler, girişimcilerin sürekli 

olarak katlanmak zorunda oldukları bir olgudur. İnsan, hayatında farkında olarak veya olmayarak yaşayışı boyunca 

risk sürekli olarak riskle karşı karşıya bulunmaktadır.  

Risk almak, nasıl sonuçlanacağını, nerede veya hangi koşulda gerçekleşeceğini bilmeden karar vermektir 

(Wakkee, Elfring ve Monaghan, 2010:1-21). Girişimci kazanç olasılığını fark ettiği ve hissettiği işlerde, riski göze 

almaktan kaçınmaz. İşin sonucunda alınması beklenen ödül ne kadar büyük olursa, katlanılan riskte o kadar büyük 

olur. Girişimciler sürekli olarak yeni ürünler, üretim süreçleri, pazarlar, yöntemler ve yeni organizasyon yapısı 

ortaya koymaktadırlar. Bu yenilikleri gerçekleştirmek önemli riskleri almayı gerektirir. Bu nedenle risk alma 

girişimciliğin önemli özelliklerinden biri olarak görülmekte hatta bu özelliği ile tanımlanmaktadır. Buradan 

hareketle girişimci, başka yerde çalışmayan kendi ticari riskini alan kişidir (Mohanty, 20005:6-12). Risk alma 

eğiliminin birçok değişkene göre değişebileceği de bilinmelidir. Yaş, cinsiyet, deneyim, aile yapısı, geçmişi, sosyo-

ekonomik statüsü, sosyal, psikolojik, fiziksel ve finansal gibi özellikler, risk alma eğilimini etkiler (Erdem, 2001: 

43-61).  

Kuratko ve Hodgetts girişimcilik ilişkilerinin gelişimini çeşitli açılardan incelemeyi sürdürmüşlerdir. 

Çalışmalarında girişimcilerin davranışlarının risk ile yüzleşme sonucu ortaya çıkan stresten dolayı negatif yönde 

etkilendiğini belirlemişlerdir. Ortaya çıkan bu stresin derecesinin insan vücuduna belirli oranda zarar verdiği ve 

bu zarar sonucunda girişimcilerin büyük bedeller ödediklerini ortaya koymuştur. Riskle mücadele etmesini 

bilmeyen kişiler stres yaşar bunun sonucunda hem hayatlarını hem de işlerini kaybedebilirler. Başarıya ulaşan 

girişimciler ise aynı zamanda katlanılan risk sonucu ortaya çıkan stresle de yaşamasını bilen insanlardır. Toplum 
içerisinde de tüketici olarak bile her zaman riskle ama düşük riskle karşı karşıyadır. Almış olduğu maldan dolayı 

katlanmakta olduğu da bir risktir. Riskten tamamıyla kaçınmaya çalışmak yanlış olur. Risk artık hayatın bir 

parçasıdır. Riske katlanmayan ve sürekli olarak riskten kaçınan firmalar, sürekliğini sağlayarak hayatta kalamazlar. 

Hayatta başarılı olabilmek için her an ortaya çıkan riskle yaşanması bilinmelidir. Girişimci, riskten kaçınmamalı 

riskle mücadele etmesini bilmelidir. Girişimcilerin en önemli özellikleri riskle birlikte yaşayabilmeleridir. 

 4.2  Kendine Güven  

Kendine güvenli olan insanlar, kendilerini tam olarak tanıyan risk almaktan kaçınmayan, başkalarına faydalı 

olan ve yaptığı işten tatmin duyan kişilerdir. Kendine güveni olmayanlar ise, etrafındaki insanlara da 

güvenemeyen, başkalarına bağımlı olarak hareket eden ve yaptığı işten tatmin olmayan insanlardır.  



182 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

Kendine güven tanımını yapmadan önce, bu olguyla ilgili olan birtakım temel kavramlara yer vermek daha 

sağlıklı olacaktır. Bunlardan ilk olarak ‘‘benlik ’’ kavramına değinmek konunun ehemmiyeti açısından bizi daha 

makbul anlamlandırmalara taşıyacaktır. Benlik kavramı araştırmacılar tarafından bireyin doğuştan getirdiği gizil 

güçlerinin çevresinin de etkisiyle edinik bir yapı alması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca bireyin kendisiyle ilgili 

algılamaları ve anlamlandırmaları da bu süreçte oldukça önemlidir. Yani bireyin aslında nasıl olduğu değil de, 

kendini nasıl gördüğü buradaki temel unsurdur (Kuzgun, 2000).  

Bireyin kendine güveninin oluşmasında temel rol oynayan benlik kavramı, bireyin ne olduğunu; ideal benlik, 

olmayı istediği ben ’’ini; bireyin ne olduğu ile ne olmak istediği arasındaki farka ilişkin duygularını gösterir. 

Bireyler benlik kavramları doğrultusunda davrandıklarında, kendilerini güvenli ve yeterli hissederler. Davranışları, 

kendilerini değerlendirmelerinden, kendilerine verdikleri rolden farklı olduğunda ve bireyler istediklerinin dışında 

davranmaya zorlandıklarında kendilerine olan güvenleri zedelenir (Akagündüz, 2006) 

Kendine güven, kişilerin faaliyet alanlarının seçiminde önemli rol oynamaktadır. Güven rekabet ortamında daha 

da olgunlaşan bir süreç haline gelmektedir. Kendini güvende hisseden insanlar önlerine çıkan zorluklarla yılmadan 

mücadele edebilirler. Başarılı olan girişimcilerin kendilerine olan güveninin ve azminin uzun süreli olduğu tespit 

edilmiştir. 

Kendine güven ya da benlik kavramının gelişimi: kişinin çevresi ile olan ilişkilerine, iletişimine ve yaşantılarına 

algılanış biçimlerine göre oluşan ve değişim gösteren bir süreçtir. Bireyin çevresindeki insanlar tarafından olumlu 

olarak değerlendirilme ve kabul edilme gereksinimin karşılanması bireyin kendini algılama biçimini önemli ölçüde 

etkiler. Bu konuda memnun eden veya hayal kırıklığına uğratan yaşantılar bireyin kendine değer verme duygusunu 

oluşturur. Bu duygu zamanla öğrenilerek gelişir. Bireyin özsaygı ve buna bağlı olarak öz güveni bir kez oluştuktan 

sonra, zamanla diğer insanların değerlendirilmelerinde etkilenmeden varlığını sürdürür ve bireyin tüm 

davranışlarını etkisi altına alır. Bandura’nın ifadesiyle öz güven ’’bireyin kendisini değerli hissetmesi yargısıdır 

(Bandura, 1997). 

 5  Araştırmanın Yöntemi 

 5.1  Araştırmanın Amacı  

Bu araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin girişimcilik algılarını 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda potansiyel girişimci olarak tanımlanan üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin cinsiyet, yaş, doğum yer ve bölümlerine göre bir etkisinin olup/olmadığı 

ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

 5.2  Araştırmanın Kısıtları  

Araştırmayla ilgili olarak toplanan verilerin, girişimcilik eğilimi ölçeğiyle sınırlı olması. Anket tekniğinin 

dışında diğer veri toplama yöntemlerinin kullanılamamış olması. Zamanın dar olması nedeniyle tüm fakültelere 

ve meslek yüksekokullarına ulaşılamaması araştırmanın kısıtları arasında gösterilebilir. 

 5.3  Veri Toplama Aracı 

Girişimcilik ölçeğindeki 30 maddenin güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach 

Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği alpha=0.922 olarak çok yüksek bulunmuştur. Ölçeğin yapı 

geçerliliğinin ortaya koymak için açıklayıcı(açımlayıcı) faktör analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan Barlett testi 

sonucunda (p=0.000<0.05) faktör analizine alınan değişkenler arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

test sonucunda (KMO=0.852>0,60) örnek büyüklüğünün faktör analizi uygulanması için yeterli olduğu tespit 

edilmiştir. Faktör analizi uygulamasında varimax yöntemi seçilerek faktörler arasındaki ilişkinin yapısının aynı 

kalması sağlanmıştır. Faktör analizi sonucunda değişkenler toplam açıklanan varyansı %46.938 olan 3 faktör 
altında toplanmıştır. Güvenirliğine ilişkin bulunan alpha ve açıklanan varyans değerine göre Girişimcilik ölçeğinin 

geçerli ve güvenilir bir araç olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğe ait oluşan faktör yapısı aşağıda görülmektedir. 
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Boyut Madde Faktör Yükü Açıklanan Varyans Cronbach's Alpha 

Davranışa Yönelik 
Tutum 
(Özdeğer=9.732) 

A6 0,794 22,972 0,852 

A11 0,759 

A9 0,721 

A8 0,703 

A14 0,695 

A13 0,666 

A12 0,662 

A7 0,645 

A10 0,633 

Varsayılan Davranış 
Kontrolü 

B19 0,720 16,263 0,791 

A15 0,691 

B23 0,690 

B20 0,644 

B21 0,640 

B22 0,620 

B18 0,617 

B16 0,559 

B17 0,502 

Kişisel Norm 
(Özdeğer=1.678) 

C35 0,788 7,703 0,816 

C33 0,766 

C24 0,759 

C27 0,752 

C30 0,726 

C28 0,712 

C29 0,701 

C31 0,663 

C25 0,624 

C26 0,605 

C32 0,554 

C34 0,531 

Toplam Varyans %46.938 

Tablo 1. Girişimcilik Ölçeği Faktör Yapısı 

Ölçekteki faktörlerin puanları hesaplanırken faktördeki maddelerin değerleri toplandıktan sonra madde sayısına 

bölünerek (aritmetik ortalama) faktör puanları elde edilmiştir. 

 5.4  Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, 

ortalama, standart sapma kullanılmıştır.  

Ölçek boyutlarının aldığı puanlar 1 ile 5 arasında değerlendirilmektedir. Dağılım aralığının hesaplanması 

amacıyla, Dağılım aralığı=En büyük değer- En küçük değer/ Derece sayısı formülü kullanılmıştır. Bu aralık 4 

puanlık genişliğe sahiptir. Bu genişlik beş eşit genişliğe bölünerek 1.00- 1.79 arası “çok düşük”, 1.80- 2.59 arası 

“düşük”, 2.60- 3.39 “arası orta”, 3.40-4.19 arası yüksek, 4.20-5.00 arası çok yüksek olarak sınır değerleri 

belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır (Sümbüloğlu,1993:9; http://www.istatistikanaliz.com/faktor_analizi.asp). 

İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup 

arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova 

testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. 

 6  Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan öğrenciler ölçekler yoluyla toplanan 

verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve 

yorumlar yapılmıştır. 
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Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Bay 66 44,0 

Bayan 84 56,0 

Toplam 150 100,0 

Yaş 19 2 1,3 

20 29 19,3 

21 29 19,3 

22 61 40,7 

23 24 16,0 

24 5 3,3 

Toplam 150 100,0 

Doğum Yeri İl 58 38,7 

İlçe 37 24,7 

Köy 55 36,7 

Toplam 150 100,0 

Bölüm İşletme 64 42,7 

İktisat 33 22,0 

Finans Bankacılık 28 18,7 

Uluslararası İlişkiler 25 16,7 

Toplam 150 100,0 

Tablo 2. Tanımlayıcı Özellikler 

Öğrenciler Cinsiyete Göre 66'sı (%44,0) bay, 84'ü (%56,0) bayan olarak dağılmaktadır. Öğrenciler yaşa göre 2'si 

(%1,3) 19, 29'u (%19,3) 20, 29'u (%19,3) 21, 61'i (%40,7) 22, 24'ü (%16,0) 23, 5'i (%3,3) 24 olarak dağılmaktadır. 

Öğrenciler doğum yerine göre 58'i (%38,7) il, 37'si (%24,7) ilçe, 55'i (%36,7) köy olarak dağılmaktadır. Öğrenciler 

bölüme göre 64'ü (%42,7) işletme, 33'ü (%22,0) iktisat, 28'i (%18,7) finans bankacılık, 25'i (%16,7) uluslararası 

ilişkiler olarak dağılmaktadır. 

 N Ort Ss Min. Max. 
Ölçek 

Ranjı 
Alpha 

Davranışa Yönelik Tutum 150 3,867 0,672 1,800 5,000 1-5 0,852 

Varsayılan Davranış Kontrolü 150 3,870 0,654 1,750 5,000 1-5 0,791 

Kişisel Norm 150 3,606 0,613 1,670 5,000 1-5 0,816 

Girişimcilik Davranışı Genel 150 3,764 0,579 2,030 5,000 1-5 0,922 

Tablo 3. Girişimcilik Davranışı Puan Ortalamaları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “davranışa yönelik tutum” düzeyi yüksek (3,867±0,672); “varsayılan davranış 

kontrolü” düzeyi yüksek (3,870±0,654); “kişisel norm” düzeyi yüksek (3,606±0,613); “girişimcilik davranışı 

genel” düzeyi yüksek (3,764±0,579); olarak saptanmıştır. 
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Demografik 

Özellikler 
n 

Davranışa Yönelik 

Tutum 

Varsayılan Davranış 

Kontrolü 
Kişisel Norm 

Girişimcilik 

Davranışı Genel 

Cinsiyet  Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

bay 66 3,892±0,708 3,869±0,670 3,721±0,640 3,818±0,615 
bayan 84 3,848±0,646 3,871±0,646 3,516±0,580 3,721±0,549 
t=  0,404 -0,011 2,054 1,015 
p=  0,687 0,991 0,042 0,312 

Doğum Yeri  Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

il 58 3,848±0,725 3,922±0,619 3,545±0,725 3,747±0,629 
ilçe 37 3,862±0,484 3,804±0,645 3,669±0,456 3,769±0,444 
köy 55 3,891±0,731 3,859±0,703 3,629±0,581 3,778±0,612 
F=  0,058 0,379 0,520 0,042 
p=  0,944 0,686 0,595 0,958 

Bölüm  Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

işletme 64 4,152±0,481 4,109±0,459 3,814±0,490 4,005±0,401 
iktisat 33 3,767±0,667 3,830±0,719 3,596±0,595 3,715±0,591 
finans bankacılık 28 3,636±0,770 3,625±0,777 3,518±0,604 3,586±0,649 
uluslararası 
ilişkiler 

25 3,532±0,724 3,585±0,653 3,187±0,719 3,408±0,626 

F=  8,317 6,420 7,377 9,092 
p=  0,000 0,000 0,000 0,000 

PostHoc=  1>2, 1>3, 1>4 

(p<0.05) 

1>2, 1>3, 1>4 

(p<0.05) 

1>3, 1>4, 2>4, 3>4 

(p<0.05) 

1>2, 1>3, 1>4, 2>4 

(p<0.05) 

Tablo 4. Girişimcilik Davranışının Tanımlayıcı Özelliklere Göre Karşılaştırılması 

Bayların kişisel norm puanları (x=3,721), bayanların kişisel norm puanlarından (x=3,516) yüksek 

bulunmuştur(t=2,054; p=0.042<0.05). Öğrencilerin davranışa yönelik tutum, varsayılan davranış kontrolü, 
girişimcilik davranışı genel puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05). 

Öğrencilerin davranışa yönelik tutum, varsayılan davranış kontrolü, kişisel norm, girişimcilik davranışı genel 

puanları doğum yeri değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05). 

Öğrencilerin davranışa yönelik tutum puanları bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir(F=8,317; p=0<0.05). Farkın nedeni işletme bölümünde olanların davranışa yönelik tutum 

puanlarının diğer bölümlerin davranışa yönelik tutum puanlarından yüksek olmasıdır(p<0.05).  

Öğrencilerin varsayılan davranış kontrolü puanları bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir(F=6,420; p=0<0.05). Farkın nedeni işletme bölümünde olanların varsayılan davranış kontrolü 

puanlarının diğer bölümlerin varsayılan davranış kontrolü puanlarından yüksek olmasıdır(p<0.05). 

Öğrencilerin kişisel norm puanları bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir(F=7,377; 

p=0<0.05). Farkın nedeni işletme bölümünde olanların kişisel norm puanlarının diğer bölümlerin kişisel norm 

puanlarından yüksek olmasıdır(p<0.05). 

Öğrencilerin girişimcilik davranışı genel puanları bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir(F=9,092; p=0<0.05). Farkın nedeni işletme bölümünde olanların girişimcilik davranışı genel 

puanlarının diğer bölümlerin girişimcilik davranışı genel puanlarından yüksek olmasıdır(p<0.05).  

 7  Sonuç 

Geçiş ekonomilerinde uluslararasılaşma oldukça büyük öneme sahip bir olgudur. Uluslarasılaşma gerek ulusal 

gerekse bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, rekabetin canlanması ve istihdamın artması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Globalleşme ile birlikte girişimciliğin niteliğinin de değiştiğini söyleyebiliriz. Çünkü içinde 

bulunduğumuz bilgi çağında insan gücünün yerini bilgi gücünün aldığı gözlenmektedir. Bu çağda sadece para veya 

sermaye sahibi olmak, girişimci olmaya yetmemektedir. Çünkü girişimci, kendi bilgi ve yetenekleri ile birlikte 

emek, sermaye, doğal kaynaklar ve hammaddeyi bir araya getirerek üretim ve dağıtım süreçlerini gerçekleştirip 
yöneten kişidir. Girişimciliğin ve girişimci kişilerin varlığının geçiş ekonomilerinde ve dolayısıyla Kırgızistan'da 

önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu açıdan potansiyel girişimcileri belirlemek ve onları pazara 

çıkarmanın yollarını bulabilmek açısından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin saptanması önem arz 

etmektedir. Bu amaçla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi I.I.B.F. öğrencileri üzerinde bir araştırma yapılmış 

ve öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda şu bulgulara 

ulaşılmıştır: 

• Katılımcıların çoğunluğunun bayan ve yaş aralığı 19 ile 24 arasında olduğu, 

• Katılımcıların çoğunluğunun illerde ve köylerde doğduğu bunu ilçenin takip ettiği, 



186 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

• Katılımcıların bölümlerine göre dağılımında sırasıyla işletme, iktisat, finans bankacılık ve uluslararası 

ilişkiler şeklinde olduğu, 

• Girişimcilik davranışı puan ortalamaları incelendiğinde her alt düzeyde yüksek olduğu 

• Cinsiyet ve doğum yeri ile girişimcilik davranışı ve alt düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

• Bölüm ile girişimcilik davranışı ve alt düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu farklılık 

her alt düzeyde farklı şekilde oluşmuştur. 

Sonuç olarak girişimci yetiştirmek sadece Üniversitelerin görevinin olmadığı diğer sivil toplum kuruluşlarının 

da girişimcilik konusunda etkin faaliyetler düzenleyerek ülkelerin kalkınmasında son derece önemli bir yere sahip 

olan potansiyel genç nüfusun istihdama kavuşturulması ülkelerin kalkınmasında önemli faktörlerin başında geldiği 

bilinmektedir.  
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Abstract 

Changing the expectations and needs of customers over time has strengthened the quality prospects for the client. 

The goal of the company's assets is to satisfy the customer, keep the client and protect customer loyalty. At present, 

it is considered that the qualification in the health sector, in particular, has a strategic priority in the success of the 

business and that quality management is a sustainable competitive advantage. 

Medical services are at the forefront of the services that people receive the most. For healthcare companies that 

perform these services, quality is expressed as a strategic tool used to create activities that will meet the client's 

needs, both current and future, and reduce costs with an effective cost control process. In this context, healthcare 

companies need to pay sufficient attention to the quality of their services to customers. Quality service offered to 

people has a significant cost that businesses have to endure. Healthcare enterprises want to know the cost of the 

services they want to achieve as a result of their activities. This cost is the result of activities carried out at the 

enterprise.  

This study explains the concept of quality and the importance of quality and includes the cost of quality. Then 

the costs for quality, included in the total cost in the hospital, are processed separately in Baku (Azerbaijan). 

 1  Giriş 

Günümüzde tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun yazma okuması olduğu için belirli konularla ilgili bilgi 

sahibidirler. Bundan dolayı tüketimlerini bilinçli bir şekilde yapmaktadırlar. Böylece ürün ve hizmet tüketimleri 

kalite odaklı yapılmaktadır. 

Sağlık sektörü hizmet tüketiminin başında gelmektedir. Günümüzde vazgeçilmez hizmetler listesinin önünde 

yer almaktadır. Tüm dünyada sağlık sektörü hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak da sağlık ocaklarının sayısında 

kayda değer bir artış gözlemlenmektedir. Bu sağlık ocaklarının sayısının fazla olması, onlar arasındaki rekabeti de 

artırmaktadır. 

Sağlık sektörü kuruluşları rakipleri ile müşterilere gösterdikleri hizmetin kalitesi ve maliyeti yönünden rekabet 

etmektedirler. Sürekli olarak kaliteyi en üst düzeye ulaştırmaya çalışan sağlık kuruluşları belirli bir maliyete 

katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Bazen bu maliyetler gereğinden fazla olmaktadır. Maliyetin gereğinden fazla 

olması bir işletmeni rakipleri karşısında dezavantajlı bir konuma getirmektedir. Bu sebepten dolayı, kaliteden 

ödünç vermeden maliyetin düşürülmesi yolları aranmaktadır. Kısacası sağlık sektöründe kalite maliyetlerinin 

kontrol altına alınması son derece önemlidir. 

Bunun için de, rakipleri karşısında avantajlı bir konuma sahip olmak ve yaşamlarını sürdürdükleri piyasada daha 

uzun bir süre ayakta durmak için, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar kalite maliyetine gerekli önem 

vermek zorundadırlar. 

 2  Kalite Kavramı ve Kalitenin Önemi 

İnsanlık tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de vazgeçilmeyecek bir konu olarak kalite kavramı önemini 

sürdürmektedir. Kalite ve iyi hakkındaki önemli tartışmalar yunan filozofları olan Socrates, Plato, Aristotle ve 

diğerleri tarafından başlatılmıştır. Yunanlılar için ideal arete yani mükemmelliktir. Bu mükemmellik tanımı; yarış 

atları, iki tekerlekli at arabalarının sürati ve dayanıklılığı, erkeklerin moral entelektüel, fiziki ve pratik olarak 

mükemmelliği anlamında kullanılmıştır. Hatta Plato için arete mutlaktır. Bu kavramın, iyi, en yüksek yapı, her 

şeyin en iyisi gibi çeşitli olaylarda kullanıldığı görülmektedir. Bu bilgilerden şu sonuca varabiliriz, kalite 

mükemmelliktir [21]. 

Amerikan Kalite Derneği: "Her birinin kendi tanımına sahip olduğu nicel ve nitel perspektiflerin birleşimi; 

örnekleri şunları içerir: "hizmet veya ürünle ilgili taahhüt edilen gereksinimleri ve beklentileri karşılama" ve "teyit 

edilen başarılara katkıda bulunan, hesap verebilirliği yerine getiren optimal çözümlerin peşinde". Teknik 

kullanımda kalite iki anlam ifade edebilir [3]: 

 Belirtilen veya ima edilen gereksinimleri karşılama kabiliyetine sahip bir ürün veya hizmetin özellikleri; 

 Eksiklik olmayan bir ürün veya hizmet 

Bir sözlükte ise kalite bu şekilde tanımlanmaktadır: “Üretimde, bir mükemmellik ölçütü veya kusurlardan, 

eksikliklerden ve önemli farklılıklar içermeyen bir durum” [4]. 
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Diğer bir tanımda ise kalite, ölçülebilir etkinliklerde sıfır hatayı tek hedef alan; ölçülmesi müşterilerin ihtiyaç, 

beklenti ve beğeni düzeyleri ile ilişkili olan etkinliklerde bu ihtiyaç, beklenti ve beğeni düzeylerini sürekli 

tutturmayı ve aşmayı öngören bir yaşam değeridir [6]. 

Biz de bu bilgiler doğrultusunda kaliteyi şu şekilde tanımlayabiliriz; kalite, müşteri tatmininin sağlanmasındaki 

en iyi mükemmellik ölçütünü yakalamaktır. 

Kalite günümüzde neredeyse herkesin önem verdiyi konulardan biridir, ister ürün, isterse de hizmet sektöründe. 

İşletmeler kendi yaşamlarını sürdürebilmek için kalitenin önemi yadsınamayacak bir konuma ulaşmıştır. Çünkü 
işletmeler mevcut müşterilerini elinde tutmak ve yeni müşteriler kazanmak için, onların isteklerine uygun ve hatta 

bu beklentilerinden bile fazla kaliteye sahip bir ürün veya hizmet sunulmalıdır. Aksi halde bu işletmenin yaşam 

sonunu getirir. Bu da kalitenin günümüzde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

Kalitenin önemi iki ana başlık halinde toplanabilir [14]: 

 Hurda - fire -atık oranının azaltılmasından, ürünler üzerinde yeniden düzeltme işlemleri yapılması gereğinin 

ortadan kaldırılmasından, üretimde daha az duraklama olmasından, daha yüksek bir üretim hızına 

erişilmesinden, çalışanların işlerini daha çok sevmelerinden ileri gelen dolaysız üretim giderleri azalmaları  

 Alıcılara istediklerinin tam olarak verilmesinden, daha az ürünün geri getirilmesinden, alıcı sayısının ve 

satışlarının artmasından kaynaklanan direkt ve dolaylı yararlar. 

 3  Kalite Maliyeti 

Kalitedeki gelişme ve değişmeyi gösteren en iyi ölçüt kalite maliyetleridir. Kuruluşun kalite hedeflerine ulaşıp 

ulaşmadığının somut ölçüsünü elde etmek için kalite maliyetlerinin hem tutar ve hem de miktar olarak bilinmesi 

gerekir [9]. 

Kalite maliyeti, hatalı ürünlerin üretilmemesi ve üretilen hataların düzeltilmesi için yapılan harcamalar ile bu 

harcamaların alternatif maliyetleri ve şirketin üretim ve hizmet sürecindeki tüm faaliyetlerinde oluşabilecek somut 

ve soyut maliyetlerdir [21]. 

Philip B. Crosby'nin “Quality Is Free” isimli kitabında tanımladığı üzere, kalite maliyeti iki ana bileşene sahiptir:  

1. Kaliteli malın maliyeti (veya uygunluğun maliyeti). 

2. Kalitesiz malın maliyeti (veya uygunsuzluğun maliyeti).  

Philip`e göre kalitesiz kalmanın maliyeti, ihtiyaçları karşılamaktan kaynaklanan iç ve dış masrafları 

etkilemektedir. Buna karşın kalitenin maliyeti ise, ihtiyaçlara uygunluğun önlenmesine yatırım yapmak için 

yapılan masrafları ve bir ürünün veya hizmetin gereksinimlere uygunluğunu değerlendirmek için yapılan 

masrafları etkilemektedir [10]. 

Kalite maliyeti, bir organizasyonun kalitesinin düşük olmasını, örgüt ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesini 
değerlendiren faaliyetler için kaynaklarının ne derece kullanıldığını belirlemesine olanak tanıyan bir metodolojidir 

ve bu da iç ve dış başarısızlıklardan kaynaklanmaktadır. Bu bilgilere sahip olmak, bir organizasyonun süreç 

iyileştirmelerini uygulayarak elde edilecek potansiyel tasarrufları belirleyebilmesini sağlar [13]. 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere kalite maliyeti bir ürün veya hizmetin kalitesizlik maliyetlerini önlemek 

için yapılması gereken ek çabaların maliyetidir. Kalitesizlik maliyeti, üretim esnasında ortaya çıkan hataların, 

kusurların, belirlenen standarttan sapmaların ve müşteri kaybına neden olan hataların maliyetidir. Kalite maliyeti 
üretim veya hizmet aşamasında ortaya çıkan kalitesizlik maliyetini önleyerek onu minimize etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Kalite maliyetleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır [15]: 

 

Şekil 1. Kalite Maliyetlerinin Gruplandırılması 
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Bu kalite maliyet grupları detaylı bir şekilde aşağıda açıklanacaktır. 

 3.1  Değerlendirme ve Önleme Maliyeti 

Değerleme maliyeti, kalite gereklerine uyum derecesini belirlemek için yapılan masraflardır. Örneğin işlem 

sırasında muayene ve test, belge incelemesi, ürün kalite denetimleri, stokların değerlendirilmesi ve diğerleri. 

Değerlendirme maliyetlerinin toplanmasında belirleyici olan şey, bölüm adı değil, yapılan işin türüdür [18]. 

Önleme maliyeti ise, kalitesizlikten kaçınmak ve daha kaliteli bir ürün veya hizmeti sağlamak için yapılan 

faaliyetlerin maliyetidir. Kısacası kalitesizliği önlemek için yapılan harcamalar şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu 

maliyete örnek olarak kalite planlaması, pazarlama araştırması ve müşteri analizi, kaliteli eğitim ve personel 

geliştirme, sistem geliştirme ve yönetim maliyetlerini verebiliriz [12]. 

 3.2  İç ve Dış Başarısızlık Maliyeti 

Dahili arıza maliyetleri, ihtiyaçlara veya müşteri / kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmayan ürün veya hizmetlerin 

neden olduğu maliyetlerdir ve ürün ve hizmetleri dış müşterilere sunmadan önce bulunur. Aksi halde müşterinin 

memnun kalmamasına neden olurlardı. Eksikliklerin nedeni hem ürün hataları hem de süreçlerdeki 

verimsizliklerdir [10]. 

Dış başarısızlık maliyeti, ürün müşteri tarafından alındıktan sonra bulunan eksikliklerle ilişkili masraflardır. 

Hiçbir eksiklik yoksa, bu masraflar da ortadan kalkacaktır [18]. 

 4  Sağlık Kavramı ve Sağlık İşletmesi 

Sağlık kavramı göreceli olduğu için kişilere göre değişe bilmektedir. Kimine göre sağlık herhangi bir hastalık 

belirtilerinin olmadığı durum, kimilerine göre bedensel olarak herhangi bir eksikliğin veya kusurun bulunmadığı 

durum, kimilerine göre ise ruhsal durumun iyi olmasıdır. Bu yaklaşımlardan dolayı sağlık tanımları farklılık arz 

edebilir. 

Sağlık, canlı bir organizmanın işlevsel ve metabolik etkinlik düzeyidir. Başka bir tanıma göre ise, sağlık, kişinin 

herhangi bir hastalığa maruz kalmadığı ve kendini iyi hissettirdiği bir durumdur. Genel olarak sağlığı, bireyde 

herhangi bir hastalığın belirtilerinin, fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklarının olmaması şeklinde tanımlayabiliriz. 

Dünya Sağlık Örgütü ise 1948 anayasasında sağlığı daha genel bir anlamda "sadece bedensel, zihinsel ve sosyal 

refahın eksik olduğu bir hastalık hali değil, hastalık veya zayıflığın olmaması" olarak tanımladı [2].  

Sağlık işletmeleri, insanların veya canlıların sağlıklarına kavuşmak için tedavi gördükleri yerdir. Başka bir 
şekilde tanımlayacak olursak, sağlık işletmeleri, canlı varlıkların hastalıklarının ve fiziksel rahatsızlıklarının 

iyileştirildiği bir işletme veya kuruluştur. Sağlık işletmelerine örnek olarak hastaneleri, rehabilitasyon merkezlerini 

ve veterinerlikleri gösterebiliriz. Bunlardan en yaygın olanı hastanelerdir ve bulunduğumuz şehirde bu sağlık 

ocağından en az bir tane vardır. Büyük şehirlerde ise hastane sayıları (özel ve kamu) neredeyse yüzün üzerindedir. 

Bunun da başlıca nedeni insanların büyük şehirlerde sayılarının durmadan artması ve buna karşın olarak da 

sağlıklarındaki rahatsızlıklardan dolayı hastanelere başvuran kişi sayısının yıldan yıla artış kayıt etmesidir. 

Konumuzun devamındaki kalite ve kalite maliyetleri hastanelerdeki sağlık hizmetlerine yönelik olacaktır. 

 5  Sağlık Hizmetlerinde Kalite 

Sağlık hizmetleri kalitesi, bir ölçüyle belirlendiği üzere, herhangi bir sağlık kaynağı tarafından sağlanan bir 

değer seviyesidir. Diğer alanlardaki kaliteyle olduğu gibi, bir şeyin yeterince iyi olup olmadığı ve amacına uygun 

olup olmadığı değerlendirmesidir. Sağlık bakımının amacı, onlara ihtiyaç duyan herkes için yüksek kalitede tıbbi 

kaynaklar sağlamaktır; yani, iyi bir yaşam kalitesini sağlamak, hastalıkları mümkün olduğunca iyileştirmek, 

ömrünü uzatmak vb. [1]. 

Sağlık hizmetlerinde kalite geniş bir anlama sahip olduğu için farklı tanımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları 

aşağıdakılardı: 

 Dünya Sağlık örgütüne göre, bireylere ve hasta popülasyonlarına sağlanan sağlık hizmetlerinin istenen 

sağlık sonuçlarını iyileştirme derecesidir [16]. 

 Tıp Enstitüsü (IOM) ise sağlık hizmetlerinde kaliteyi, “güvenli, etkili, hasta odaklı, zamanında, verimli ve 
adil” şeklinde tanımladı [5]. 

 Federal Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalitesi Ajansı`na (AHRQ) göre ise sağlık hizmetlerinde kalite, 

“mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için doğru yoldan, doğru hastaya doğru şeyi doğru zamanda 

yapıyor olmaktır” [5]. 

 Kalite, bir hastalık ya da durumun bir fonksiyonu olarak bireyin sağlık durumunda meydana gelebilecek 

gerilemeyi en azından durduracak ya da iyileştirme sağlayacak bir biçimde belli faaliyetin yerine 

getirilmesidir. Bu tanıma göre sağlık hizmetlerinde kalite doğru tıbbi faaliyetlerin en iyi sonucu verecek 

şekilde yerine getirilmesidir [11]. 

Avedis Donebedian sağlık hizmetlerinde kalite konusunda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Çalışmaları Halk 

sağlığına ilk bakış ve derinliği kazandırmış olup, tıbbi evraklama, gözlemleme ve hasta memnuniyeti gibi yeni bir 
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açı kazandırmıştır. Avedis Donebedian sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin kalitesini etkileyen değişkenlikleri 

7 ana başlıkta toplamıştır [19]: 

 Etkenlik, gerçekleşen bir sonucun, önceden belirlenen bir ölçüt (standart) ile karşılaştırılması sonucunda 

elde edilen bir ölçüttür. 

 Etkililik, etkenliğin tersine, hastaların sağlık durumunda gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi beklenen 

somut gelişmedir. 

 Verimlilik, çıktıların ve bu çıktıları elde etmek için kullanılan faktör girişlerinin toplamına oranı olarak 

tanımlanabilir. 

 Optimallık, belirli amaçlara bağlı olarak bir değişkenin alabileceği en iyi değeri belirten kavramdır. 

 Kabul edilebilirlik, verilen hizmetin, hastaların ya da yakınlarının değerleri, istekleri ve beklentileriyle 

uyumlu olması anlamına gelmektedir. 

 Yasallık, verilen hizmetlerin, toplum tarafından kabul edilmesi olarak tanımlanabilir. 

 Sağlık hizmetlerinde eşitlik, tüm bireylere adil biçimde hizmet edilmesi, bireyler arasında ayrımcılık 
yapılmaması ve bireylerin elde ettiği faydanın eşit olmasıdır. 

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi belirleyen bazı asgari faktörler vardır ki, bunlar olmadan sağlık hizmetinden söz 

bile edilemez [11]: 

 Her kesime yaygınlaştırılan sağlık hizmeti sunmak, 

 Kaynak tahsisinde ve dağılımında adil davranmak, 

 Halka karşı sorumluluk taşımak, 

 Sağlık tüketicilerine olan davranışlar, 

 Bireysel bakım hizmetleri, 

 Medyanın etkileri 

 6  Sağlık Hizmetlerinde Kalite Maliyeti 

Bir sağlık işletmesinde kaliteli hizmetten konuşuluyorsa, sözsüz ki bu sağlık ocağı bunun için büyük bir maliyete 

katlanmak zorunda kalmıştır. Çünkü günümüzün sağlık hizmeti müşterileri yaklaşık olarak beş on sene önceki 

müşterilere kıyasla sağlık hizmetleri konusunda daha bilinçliler. Bu bilince neden olan kaynakların başında internet 

gelmektedir. Günümüzde neredeyse internetin ulaşmadığı ev yoktur, bunun sonucunda kişiler istedikleri konu 

hakkında kısa sürede bilgi edinebilmektedirler. Sağlık işletmeleri de bu bilincin karşısında daha kaliteli bir hizmet 

sunmak zorunda kalıyorlar ki, bu da müşterilere sunulan hizmetin maliyetini artırmaktadır. 

Bildiğimiz üzere teknolojiler ve teknoloji ürünleri yıldan yıla gelişerek değişim göstermektedir. Tabii ki yaşanan 

bu teknolojik değişimler sağlık sektörüne de etki etmektedir. Yani sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için 

hastaneler teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan avadanlıkları almaktadırlar. Basit bir örnek verecek olursak 

sağlık sorunu olan veya sağlık durumundan kuşkulanan kişilerin sağlık sorunlarını net olarak anlamak için 

teknoloji gelişimin ürünü olan MR (Şekil 2.) makinesinden yararlanılmaktadır. Sağlık sektöründe kullanılan bu tür 

teknoloji makinelerinin fiyatı yeterince yüksektir ve bu teknoloji ürünleri sağlık hizmetlerinin kalite maliyetlerini 

etkilemektedir. 

 

Şekil 2. MR Makinesi 

Sağlık hizmetinin kalite maliyetini etkileyen diğer etkenler sırasında teknolojik avadanlıkların bakım 

maliyetleri, hizmet kalitesini artırmak için yapılan hastane temizlik hizmetleri ve diğerleri yer almaktadır. 

Genelleme yapacak olursak bir sağlık ocağı kaliteli bir hizmet sunmak istiyorsa, bu zaman sağlık kuruluşunun 

büyük bir harcamalar yapması, maliyetlere katlanması kaçınılmazdır. Bu maliyetler yeterince büyük maliyetlerdir. 
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Hastaneler kaliteden ödünç vermeden harcamaları optimal düzeye düşürmeye çalışmaktadırlar. Bunun için sağlık 

işletmeleri performans ve maliyet analizi yapmaktadırlar. 

Genel olarak hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir maliyetleme 

yaklaşımı bulunmamaktadır. Hastane işletmeleri, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve mamul üreten 

işletmelerde olduğu gibi yürüyen şerit sistemi, kitle halinde üretim veya bir hammaddeden çeşitli mamullerin 

üretildiği birleşik üretim sürecine benzememektedir. Üretim süreci tamamen heterojendir. Yani her hasta ve 

hastalık türünün teşhis ve tedavi süreci birbirinden farklıdır. Bu sebeple, hastane ve sağlık kuruluşlarındaki 

maliyetleme yaklaşımı da bu süreçler dikkate alınarak yapılmaktadır [7]. 

 7  Metodoloji 

 7.1  Araştırmanın Amacı ve Verilerin Toplanması 

Azerbaycan`ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren bir X özel hastanesinin maliyet verirlerinden yararlanılarak 

yapılan araştırmamızın amacı, kalite maliyetlerinin önemini vurgulamaktır. 

X işletmesine ait maliyet bilgileri, bu hastanenin muhasebe departmanında çalışan personel tarafından 

sağlanmıştır. 

 7.2  Hastane Kalite Maliyet Kalemleri 

Yukarıdaki açıklanan tanımlardan anlaşılacağı üzere hizmet sektöründe kalite maliyeti, hizmet kalitesinin 

geliştirilmesi için katlanılan maliyetler ile, hizmetin kalitesizliğini önlemek için katlanılan maliyetlerin toplamıdır. 

Bu tanımdan yola çıkılarak, Azerbaycan`ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren X özel hastanesinin 2015 yılı verileri 
esasında kalite maliyetleri aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

a. Önleyici faaliyet kalemleri 

X özel hastanesinin önleyici faaliyet kalemleri; kalite eğitimi, genel hastane tanıtımı maliyeti, temizlik 

malzemeleri, temizlik ekipmanları, haşere ile mücadele, makine teçhizat bakım onarım maliyeti, atık toplama, 

tehlikeli atık bertarafı, taşeron firma maliyetinden oluşmaktadır. 

 Kalite eğitimi: Kalite eğitimi maliyet kalemi, hastane personelinin gördüğü işlerin verimliliğinin artırılması 

için hastane aracılığıyla aldıkları eğitimlerdir. Hastane personeli 2015 yılında toplamda 3 kez eğitme 

katılmıştır. Personele verilen eğitim için özel bir eğitim kurumuyla anlaşma yapılmış ve 2015 yılındaki 

toplam eğitim giderleri 1.500 $ olmuştur. 

 Genel hastane tanıtımı maliyeti: Bu maliyet kalemine hastanenin vermiş olduğu hizmetle bağlı her türlü 

tanıtım faaliyetleridir. Bunların içerisine televizyonda yayınlanan görsel tanıtım reklamları, tanıtım 

broşürleri ve diğer tanıtım faaliyetleri dahildir. 2015 yılında tanıtım faaliyetleri için katlanılan maliyetin 
tutarı 2.250 $ olmuştur. 

 Temizlik malzemeleri: Hastanelerin müşterilere kaliteli hizmet esnasında dikkat etmesi gereken 

konulardan biride temizliktir. Bunun içinde hastaneler temizlik için yeterince harcamalar yapmaktadırlar. 

X özel hastanesinin temizlik malzemeleri hastane yöneticisi tarafından alınmaktadır ve 2015 yılında bunun için 

5.456 $ harcanmıştır. 

 Temizlik ekipmanları: Hastanenin temizliğinde temizlik ekipmanlarından yararlanılmaktadır ve bu 

ekipmanlar taşeron firmaya mahsustur, kullanımı ise taşeron firmayla anlaşılan şartnameye uygun bir 

şekilde yapılmaktadır. Temizlik ekipmanları için hastane yılda 25.000 $ taşeron firmasına ödeme 

yapmaktadır. 

 Haşere ile mücadele: Bu maliyet kaleminde hastanenin ilaçlanması için yapılan giderlerin miktarı 

belirtilecektir. 2015 yılında ilaç ve ilaçlanma bedeli olarak hastane 450 $`lık bir gider yapmıştır. 

 Makine teçhizat bakım onarım maliyeti: Müşterilere kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için hastane 

makinelerinin bakımını zamanında yaptırması gerekir. Çünkü hizmet sırasında bozulan veya kasamalar 

yaşayan bir makine hizmetin kalitesinin kötü yönden etkilemektedir. Makinelerin bakım ve onarımı için 

bahis edilen yılda 20.550 $`lık para harcanmıştır. 

 Atık toplama: Tıbbi atıkların toplanması için X özel hastanesinde 1 kişi görevlendirilmiştir. Bu kişiye 

hastane aylık brüt olarak 350 $ ödemektedir.  

Tıbbi Atık Toplama Maliyeti = Çalışanın Brüt Ücreti x Ay 

Tıbbi Atık Toplama Maliyeti = 350 x 12 = 4.200 $ 

 Tehlikeli atık bertarafı: Tehlikeli tıbbi atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için özel bir işletme ile 

yıllık 27.000 $`a anlaşma yapılmıştır ve aylık olarak ilgili firmaya 2.250 $ hastane tarafından ödenmektedir. 

 Taşeron firma maliyeti: Hastane bünyesinde yapılması zorunlu temizlik, otomasyon ve yemek dağıtım 

işleri için taşeron firma maliyeti yıllık KDV dahil 1.300.000 $`dır. 

b. Değerleme maliyet kalemleri 
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Hastanenin değerleme maliyet kalemleri; kalibrasyonlar, anketler, satın alınan cihaz ve tıbbi malzemenin 

kontrolü, tıbbi kayıtların kontrolü, stok ve depo hizmetlerinden oluşmaktadır. 

 Kalibrasyonlar: X özel hastanesindeki 358 adet cihazın kalibrasyonu bir kalibrasyon firmasına 

yaptırılmaktadır. Bu kalibrasyon firması bir hafta boyunca hastanede kalarak kalibrasyon yapılması gereken 

358 adet cihazı kalibre ederek, her bir cihaz için hazırlanan sertifikalar cihazların üzerine takmaktadır. 

Cihazların kalibrasyonu için 2015 yılında firmaya ödenen tutar 4.650 $’dır. 

 Anketler: Yılda iki kez yatan hasta, poliklinik hastası ve acil hastalarına anket uygulanmaktadır. Anket 

uygulaması için yılda ortalama 500 adet A4 kağıdı kullanılmaktadır. Anketler yüz yüze yöntemi ile 

yapılmaktadır. Anketlere harcanan toplam maliyetler: 

Toner Maliyeti = 30 $ 

Anket Yapma Maliyeti = Kullanılan Kâğıt Adedi x Birim Fiyat + Toner Tutarı = 500 x 0,05 + 30 = 55 $ 

 Satın alınan cihaz ve tıbbi malzemenin kontrolü: Satın alınan cihaz ve tıbbi malzemelerin teknik 

şartnamelere uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu işlem hastane yöneticisi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Yönetici bu işin yılda ortalama 4 gününü aldığını belirtmiştir. Hastane yöneticisinin 

aylık ücretinin 2500 $ olduğunu düşünürsek, satın alınan cihaz ve tıbbi malzemenin kontrolünün maliyeti 

333 $ olacaktır. 

 Tıbbi kayıtların kontrolü: Kalite yönetim sisteminin uygulandığı durumlarda, eğitim, öğretim ve sağlık 

hizmeti şartlarının karşılandığının gösterilebilmesi için oluşturulan kayıtlar kontrol altında bulundurulur. Bu 

prosedürde, kayıtların her türlü hasardan korunması, ilgili birimde ve genel arşivde saklama sürelerinin 

belirlenmesi, kayıtların sınıflandırılması ve saklama süresi dolan kayıtların elden çıkarılması için yapılması 

gerekenler tanımlanmıştır (Atış ve Kurtlar, 2015, 72). Hastanede tıbbi kayıtların kontrolü için iki personel 

görevlendirilmiştir ve onların aylık brüt ücreti 350 $`dır. Bu verilere göre tıbbi kayıt kontrol kalemi maliyeti: 

Tıbbi Kayıtların Kontrol Maliyeti (TKKM) = Çalışan Sayısı x Brüt 

Ücret x Ay = 2 x 350 x 12 = 8.400 $ 

 Stok ve depo hizmetleri: Hastane bünyesinde dört adet depo bulunmaktadır. Bu depolar, tıbbi malzeme ve 

teknik servis deposu, laboratuvar sarf malzeme deposu, kırtasiye deposu ve ilaç deposudur. Bu depolarda 4 

kadrolu personel çalışmaktadır.  

Stoklar ve Depo Hizmetinin Maliyeti = Kadrolu Personelin Brüt Ücret Ortalaması x Personel Sayısı x Ay = 350 

x 4 x 12 = 16.800 $ 

c. İç başarısızlık maliyet kalemleri 

İç başarısızlık maliyet kalemlerinin içerisinde hasta dosyası kontrolü, takibi ve film ve laboratuvar testlerinin 

yenilenmesi yer almaktadır.  

Hasta dosyalarının kontrolü ve eksiklikleri giderildikten sonra bu işlemin yapıldığına dair ayrıyeten kayıt 

olmadığı için maliyet hesaplamasında değerlendirilmeye alınmamıştır. 

Hastanede tekrar yapılan laboratuvar testleri için ekstradan fatura kesilmediği için bu kalite maliyet kalemi ile 

ilgili herhangi bir gidere rastlanamamıştır. 

d. Dış başarısızlık maliyet kalemleri 

Hasta şikâyetlerinin incelenmesi, şikâyetlere geri bildirimde bulunulması ve hasta kayıplarından oluşan dış 

başarısızlık maliyet kalemleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda açıklanmaktadır. 

 Hasta şikâyetlerinin incelenmesi: Hasta şikâyetlerinin incelenmesi için hasta iletişim birimi kurulmuştur 

ve bu birimde şikâyetlerin değerlendirilmesi için bir kişi görevlendirilmiştir. Buna göre bu kalite maliyet 
kaleminin tutarı personelin yıllık ücretinin toplamı olacaktır. 

Hasta Şikâyetlerinin İncelenmesi Maliyeti = (Kadrolu Personelin Maliyeti) x Ay = 300 x 12 = 3.600 $ 

 Şikâyetlere geri bildirimde bulunulması: Şikayetlere geri bildirim GSM ve elektronik posta yoluyla 

yapılmaktadır. 2015 yılında toplamda 56 adet şikayete geri bildirimde bulunulmuştur. Bunlardan 24 

elektronik posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu birim tarafından internet için ekstrada herhangi bir ödeme 

yapılmadığı için elektronik posta yoluyla yapılan geri bildirimlerin herhangi bir maliyeti yoktur. Geri kalan 
32 adet şikayet için ise telefon görüşülmesi yapılmıştır. Bunun içinde her telefon görüşmesi için ortalama 

10 dakika görüşme yapıldığını varsayarak; her yöne dakikası 0,07 $ GSM tarifesinden yararlanıldığını 

düşünürsek toplamda 22,4 $`lık bir harcama yapılmıştır. 

 Hasta kayıpları: Hasta kayıpları kalite maliyet kalemini hesaplamak oldukça güçtür. Bu maliyet kalemini 

ölçmek için hastalar taburcu olduktan sonra anket yapılarak hastaneye tekrar gelip gelmeyecekleri ve 

olumsuz tecrübe yaşayan hastaların çevresini etkilemesi nedeniyle potansiyel hasta kayıpları tahmin 

edilerek bu hastalar nedeniyle kaybedilen katkı payının hesaplanması yoluna gidilebilir. 2015 yılında bir 

önceki seneye göre hasta sayısında 1497 kişi artış kayıt edilmiştir. 
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 8  Kalite Maliyet Raporu 

Aşağıdaki tabloda yukarıda anlatılan tüm maliyet kalemleri bir arada gösterilmiştir. 

Kalite Maliyet Kalemleri Kalite Maliyetleri($) *A **B ***C 

Önleyici Faaliyet Kalemleri     

Kalite Eğitimi 1.500 0.11 0.11 0.03 

Genel Hastane Tanıtımı Maliyeti 2.250 0.16 0.16 0.05 

Temizlik Malzemeleri 5.456 0.39 0.38 0.12 

Temizlik Ekipmanları 25.000 1.80 0.98 0.55 

Haşere ile Mücadele 450 0.04 0.03 0.01 

Makine Teçhizat Bakım Onarım Maliyeti 20.550 1.48 1.45 0.45 

Atık Toplama 4.200 0.30 0.30 0.09 

Tehlikeli Atık Bertarafı 27.000 1.95 1.90 0.59 

Taşeron Maliyeti 1.300.000 93.77 92.32 28.63 

TOPLAM 1.386.406 %100 %97.62 %30.52 

Değerleme Maliyet Kalemleri     

Kalibrasyon Maliyeti  4.650 15.38 0.33 0.10 

Anketler Maliyeti 55 0.18 0.00 0.00 

Satın Alınan Cihaz Ve Tıbbi Malzemenin 
Kontrolü 

333 1.10 0.02 0.01 

Tıbbi Kayıtların Kontrolü Maliyeti 8.400 27.78 0.59 0.19 

Stok ve Depo Hizmetleri Maliyeti 16.800 55.56 1.19 0.37 

TOPLAM 30.238 %100 %2.13 %0.67 

İç Başarısızlık Maliyetleri     

Hasta Dosyası Kontrolü Ve Takibi - - - - 

Film Ve Laboratuvar Testlerinin 

Yenilenmesi 
- - - - 

TOPLAM - - - - 

Dış Başarısızlık Maliyet Kalemleri     

Hasta Şikâyetlerinin İncelenmesi 3.600 99.38 0.26 0.08 

Şikâyetlere Geri Bildirimde Bulunulması 22,4 0.62 0.00 0.00 

Hasta Kayıpları - - - - 

TOPLAM 3.622,4 %100 %0.26 %0.08 

TOPLAM KALİTE MALİYETLERİ 1.420.266,4    

Tablo 1. Kalite Maliyet Raporu 

Not: *A-İlgili kalite maliyet kaleminin bağlı olduğu ana kalite maliyet toplamına oranı 
        **B- İlgili kalite maliyet kaleminin toplam kalite maliyetlerine oranı 

         ***C- İlgili kalite maliyetlerinin, toplam maliyete oranı (2015 yılında hastanedeki Toplam maliyet 4.542.344 $’dır) 

Grafik bire baktığımız zaman kalite maliyetlerinin net bir şekilde karşılaştırabiliriz. Bu grafikten de aydın olduğu 

gibi önleyici faaliyet kalemlerinin harcamaları diğerlerine kıyasla yeterince fazladır. Tabii ki bunun da başlıca 

nedeni müşterilere hizmeti yeterince kaliteli bir şekilde sunmaktır. Oluşa bilecek kalitesizlikler önceden 
önlenmeye çalışılmaktadır. Bir nevi düşünürsek hastane doğru b ir strateji izlemektedir; önleme faaliyetlerine daha 

fazla maliyet ayırmakta. Çünkü hizmet sırasında kalitenin düşük olması veya kalitesizliğin ortaya çıkması sağlık 

ocağına daha fazla maliyete bedel olacaktır. Kısacası şu şekilde açıklayabiliriz; önleyici faaliyet kalemlerine 

yapılan harcamalar sağlık ocağının daha da kaliteli sağlık hizmeti verebilmesi içindir. 

 

Grafik 1. Kalite Maliyetlerinin Toplam Kalite Maliyetleri İçindeki Dağılımı 
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 9  Sonuç 

Diğer hizmet sektörleri ile kıyasladığımız zaman sağlık sektöründe kalitenin önemi yadsınamayacak bir 

düzeydedir. Çünkü burada insanın sağlığı söz konusudur. Kalitesiz bir hizmetin bedeli çok ağır sonuçlar 

doğurabilmektedir. Bu açıdan da sağlık işletmeleri kaliteye yeterince önemsemektedir. Aksi bir durum söz konusu 

olursa bu sağlık işletmesi birkaç yıla kalmadan bu sektördeki faaliyetine son vermek zorunda kalacaktır. 

Örneğimizde yer alan X özel hastanesinin verilerine baktığımız zaman toplam kalite maliyetlerinin %97,62`i 

önleyici faaliyet kalemlerinin, %2,13`ü ve %0,26`ı ise sırasıyla değerleme maliyetleri ve dış başarısızlık 

maliyetlerinin payına düşmüştür. Bu verilerden anlaşılacağı üzere sağlık işletmesi önleyici faaliyetlere 

diğerlerinden oranla daha fazla para harcamıştır. X özel hastanesinin izlemiş olduğu bu stratejiyi başarılı olarak 

değerlendire biliriz. Çünkü geçen yıla kıyasla hastaneyi tercih eden hasta sayısında artış yaşanmıştır. Hasta 

sayısında yaşanan artışın temel nedenlerinin başında hastalara sunulan kaliteli hizmet gelmektedir. Aksi olsaydı 

hastane verilerinden müşteri sayısında azalmanın şahidi olurduk. 

X özel hastanesinin kalite hizmetlerine yaptığı harcamaların maliyeti toplam maliyetin % 31`ni oluşturmaktadır. 

Bu değerde hastanenin kendi hizmetlerinin kalitesini artırmak için uğraş verdiğini göstermektedir. 
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Abstract 

The globalization process has accelerated the liberalization of foreign trade and capital movements. This 

acceleration is caused in widening and intensifying relations between foreign direct investment and foreign trade. 

This paper examines the foreign direct investments’ contribution to the foreign trade. The empirical study is based 

on time series analysis for Turkey and used monthly data over the period 1992-2017. Econometric techniques for 

time series are applied to test unit roots, Johansen cointegration test, ARDL bound model and Granger causality 

test. The test results indicate that there is a correlative relation between foreign trade and foreign direct investment. 

As a result foreign trade affects foreign direct investments.  

 1  Giriş 

21. Yüzyılda yaşanan küreselleşme geçmiş yüzyıllardaki küreselleşme akımlarından farklı olarak, uluslararası 

ticaret hacmindeki artışlara ek olarak, teknolojik gelişmelerin de etkisi ile, finans akımlarının ülkeler arası 

dolaşımında önemli artışlara sahne olmaktadır. Şüphesiz ödemeler bilançosu çerçevesinde düşünüldüğünde, cari 

dengelerinde ticari açık (fazla) veren ekonomilerin finans hesaplarında finansal fazla (açık) vermeleri gereksinimi 

ortaya çıkmakta, bu bağlamda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (DYY) sürdürülebilirliği önem 

kazanmaktadır. Ekonomiler için ticaret hacmindeki artış ve küreselleşme ülkeler arasındaki mal ve hizmet 

akımlarına ek olarak, finansal akımlara da gerek duymakta, küresel entegrasyon ile birlikte dış ticaret ve sermaye 
hareketlerinde serbestiyi beraberinde getirmekte, küresel sisteme entegrasyon sürecindeki yükselen ekonomiler 

için DYY’ları çekebilmeye ilişkin politikaların önemi her geçen gün artmaktadır. Türkiye Ekonomisi’nde 1989 

yılında 39 sayılı KHK ile finans ve sermaye akımlarının liberalizasyonu ve 1994 Gümrük Birliği anlaşması yakın 

tarihteki küresel entegrasyona geçişe yönelik önemli dönüşüm noktaları olarak düşünülebilmekte, 2000-2001 

krizlerini takiben 2002 yılında dalgalı kura geçiş ve bağımsız Merkez Bankası politikaları ise trilemma olgusu 

çerçevesinde ele alındığında, Türkiye’nin uluslararası ticaret, ticaret hacmi ve cari açık gibi küresel mal ve hizmet 

akımlarına ilişkin makro değişkenlerinde istikrarın DYY ve uluslararası sermaye akımlarında sürdürülebilirlik ile 

yakından ilişkili olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.  

Uluslararası ticaret ve DYY ilişkisine ilişkin çalışmalarda, ticaret kısıtlamaları ve ticaret liberalizasyonunun 

DYY ile ilişkisi bir çok farklı açıdan değerlendirilmektedir. Pata ve Terzi (2016), ülkelerin kısa vadeli yatırımlar 

(sıcak para) yerine kalıcı DYY’ye yönelmesinin uzun vadeli makro iktisadi hedeflerin yakalanması ve 

sürdürülebilirliği için önem taşıdığına dikkat çekmektedir (Pata ve Terzi; 2016, s. 48). Birçok gelişmekte olan ülke 

ekonomik büyüme ve kalkınmayı doğrudan yabancı yatırımlar aracılığıyla finanse etmekte, ancak ülkelerin 

DYY’yi ülke içine çekebilmesi için özellikle üretime yönelik bir çok farklı koşulun öne çıkması söz konusu 

olabilmektedir. Teorik açıdan, ticaret kısıtlamaları doğrudan yabancı yatırımları olumsuz yönde etkilerken, 

liberalizasyon ise olumlu yönde etkileyebilmektedir. Dış ticaret ve DYY gümrük tarifelerinin ve kısıtlamaların 

etkili olduğu ülkelerde ikame ilişkisi içerisindeyken, liberalizasyon politikalarını benimseyen ülkelerde ise 
tamamlayıcı ilişki içerisinde yer almaktadır (Altıntaş, 2009, s. 3).  

DYY’lar kuruluş faaliyetlerinin güdülerine bağlı olarak dikey ve yatay DYY’lar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

İhracata dayalı yatırımlar olarak adlandırılan dikey DYY’larda yatırımcılar özellikle hammaddeye kolay 

ulaşabilecekleri ve küresel ve bölgesel satış yapabilecekleri pazarlara yönelmektedir. Yatırımcılar, pazarlara 

girerken gümrük tarifeleri gibi engellerle karşılaştığında, bu yatırımlar ihracatı teşvik edememektedir (Goh vd., 

2013, s. 226). Helpman (1984) dikey DYY’ları faktör oranları farkı açısından ele almıştır. Buna göre, firma 
merkezinin ve dolayısıyla üretim sürecinin coğrafi olarak dağılması nedeniyle dikey DYY’lar ile dış ticaret 

arasında tamamlayıcı bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Markusen ve Venables (1995) firmaların yeni pazar 

arayışına girmesi ve taşıma maliyetlerinden kaçınmak için yurtdışına doğru genişlemesi nedeniyle dış ticaret ile 

dikey DYY arasında tamamlayıcı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Zhang ve Markusen (1999) ise yeni 

girilecek pazarın boyutunun büyük olmasının dikey DYY’ları negatif olarak etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Yatay DYY’ların teorik temelleri, yeni bir fabrika kurulmasından kaynaklanan ek sabit maliyetler ile tarife ve 

taşıma maliyetlerine dayanmaktadır. Yatay DYY’larla ilgili ilk modellerden biri Markusen (1984) tarafından 

ortaya konulmuştur. Modele göre, ölçek ekonomisinde faaliyet gösteren firmalar daha düşük sabit maliyetlerle 

çalışmakta ve bu da firmalar için bir motivasyon yaratmaktadır. Brainard (1993) ise daha genel bir modelde tesis 
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seviyesindeki ölçek etkilerinin rolünü taşıma maliyetleri çerçevesinde değerlendirmiştir. Buna göre ticari 

maliyetlerin, sabit maliyetleri aştığı durumda yatay DYY ile ihracat arasında ikame ilişkisi bulunmaktadır. Teorinin 

temeli, taşıma maliyetleri ve ölçek etkileriyle piyasaya yakınlığın avantajı arasındaki dengeye dayanmaktadır. 

Dış ticaretin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi birkaç noktada ele alınabilmektedir. Dış ticaret, 

ülkenin üretkenliğini arttırmakta ve DYY girişleri firmaları daha rekabetçi hale getirebilmektedir. Artan rekabet 

ile birlikte fiyatların düşmesi, ihracatı arttırmakta ve ihracatçı firmalara yönelik doğrudan yabancı yatırımların 

artmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde ülkeler belirli malların üretiminde uzmanlaştıkça maliyetlerini 

düşürmekte, dış ticaretlerini arttırmakta ve yeni pazarlara girmektedirler. Böylece, karlı yatırım peşinde olan 

yatırımcılar da sermayelerini bu ülkelere kanalize etmekte ve doğrudan yabancı sermaye girişleri artmaktadır 

(Cambazoğlu ve Güneş, 2014, ss. 158-159). 

1980’lerden itibaren başlayan küreselleşme süreciyle birlikte, çok uluslu şirketlerin sayısı hızla artmış ve 

Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye girişleri yükselmiştir. Buna ilaveten alınan 24 Ocak Kararları’yla ithal 

ikameci stratejiden ihracata yönelik yeni bir stratejiye geçilmesi, Türkiye’nin dış ticaretini arttırmış ve DYY’da 

yıllar itibariyle önemli miktarda artış yaşanmıştır. 2003 yılında yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu” ile DYY önündeki engeller kaldırılmış ve doğrudan yabancı yatırımlar uluslararası standartlarda güvence 

altına alınmıştır. Bu uygulamalarla beraber, DYY’lara yönelik teşviklerin arttırıldığı ve Türkiye’ye yönelik yabancı 

sermaye girişlerinin hızlandığı ifade edilebilmektedir (Pata ve Terzi, 2016, s. 50). Aşağıdaki Şekil 1.’de doğrudan 

yabancı yatırımların GSYH’ya oranının dünya ve Türkiye ekonomisinde aldığı değerler karşılaştırmalı olarak 

verilmiştir. 1992-2016 döneminde dünyada DYY’ların GSYH’ya oranı %0,61’den %3,05’e yükselirken, 
Türkiye’de ise bu oran %0,53’ten %1,5’e yükselmiştir. Şekil 2.’de ise, aynı dönemde dış ticaretin GSYH’ya oranı 

dünya ve Türkiye ekonomisi için karşılaştırmalı olarak görülebilmektedir. Dış ticaretin GSYH’ya oranı dünyada 

%41,27’den %56,44’e yükselirken, Türkiye’de ise bu oran %23,66’dan %39,5’e yükselmiştir.  

 

Şekil 1. Dünya’da ve Türkiye’de DYY’ların Seyri (%GSYH) Kaynak: Dünya Bankası ve TCMB 

 

Şekil 2. Dünya’da ve Türkiye’de Dış Ticaretin Seyri (%GSYH) Kaynak: Dünya Bankası ve TCMB 
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Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ve ticaret hacminin yıllık değişim oranları aşağıdaki Şekil 1. ve Şekil 

2.’de verilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, 1992-2016 döneminde DYY’ların GSYH içerisindeki payı Dünya’da 

ve Türkiye’de benzer bir eğilim göstermekte ve Türkiye’de DYY’ların GSYH içerisindeki payının dünya 

ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Benzer şekilde, Dünya’nın ve Türkiye’nin dış ticaret hacminin 

nispeten benzer bir grafik sergilediği ancak, Türkiye’nin dış ticaret hacminin söz konusu dönemde dünya dış ticaret 

ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. 1997-1998 krizlerinde Türkiye’de dış ticaret hacminin azaldığı, 2001 

yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) ile birlikte artış göstererek 1994 yılı 
seviyesinin üzerine çıktığı görülmüştür. 2000 ve 2001 yılı krizlerinde DYY’larda Türkiye açısından bir düşüş 

görüldüğü ancak 2001 yılında DYY’ların tekrar yükselmeye başladığı görülmektedir. 2000 yılında %0,35 olan 

DYY’ların GSYH’ya oranı 2001 yılında %1,60’a yükselmiştir. 2005 yılının Türkiye’nin DYY’lar açısından 

önemli bir sıçrama yılı olduğu görülmektedir. Bu durumun temel nedeni ise AB’nin Türkiye’yle müzakere sürecini 

başlatması ve ekonomik gelişmenin Türkiye’yi yabancı yatırımcılar açısından cazip hale getirmesidir. 2008 

Küresel Krizi’nin etkileri, hem dünya hem de Türkiye açısından hem DYY’ları hem de dış ticaret hacmini olumsuz 

yönde etkilemiştir. 2008 yılında DYY’ların GSYH’ya oranı dünyada %3,75 iken 2009 yılında %2,16 olarak 

gerçekleşmiştir. Yine 2008 yılında DYY’ların GSYH’ya oranı Türkiye’de %2,50 iken 2009 yılında bu oran %1,30 

a düşmüş, bir önceki yıla göre yaklaşık %50 oranında azalmıştır. Benzer şekilde 2008 yılında dünya dış ticaret 

hacminin GSYH’ya oranı %60,83 iken 2009 yılında bu oran %52,34’e gerilemiştir. Türkiye ekonomisi için de 

benzer bir senaryo gerçekleşmiştir. 2008 yılında dış ticaret hacminin GSYH’ya oranı Türkiye’de %43,79 iken bu 

oran 2009 yılında %37,88’e düşmüştür.  

 2  Literatür Taraması 

Dış ticaret ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki teorik ve ampirik literatürde önemli bir tartışma 

konusu oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar dış ticaret ile DYY girişleri ve dış ticaret ile DYY çıkışları arasındaki 

ilişkilere ayrı ayrı odaklanmıştır. Çalışmamızda dış ticaret ile DYY girişleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bazı 
araştırmalar dış ticaretin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde istatistiki açıdan anlamsız veya negatif bir etkisi 

olduğunu ortaya koyarken, bazı araştırmalar ise anlamlı bir pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Dış ticaret ile 

doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkinin yönü, bu iki değişkenin niteliği açısından önem arz etmektedir. 

Yapılan çalışmalarda, iki değişken arasında pozitif bir ilişki mevcutsa birbirinin tamamlayıcısı, negatif bir ilişki 

mevcutsa birbirinin ikamesi olduğu çıkarımlarına yer verilmiştir. Literatürde dış ticaret ile doğrudan yabancı 

yatırımlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli ampirik çalışmalar Tablo 1.’de gösterilmektedir.  

Yazar Ülke Dönem Yöntem Bulgular 

Liu, Wang ve 
Wei (2001) 

Çin 
(bölgesel) 

1984-1998 Panel Veri, VAR IM ile DYY arasında + ilişki vardır. 
IM↑→DYY↑→EX↑ 

Alıcı ve Ucal 
(2003) 

Türkiye 1987-2002 
(çeyreklik) 

VAR, Toda-Yamamato 
Nedensellik 

DYY ile EX arasında bir ilişki 
yoktur. 

Abdel-Rahman 
(2007) 

Suudi 
Arabistan 

1987-2002 
(çeyreklik) 

Granger Nedensellik EX ile DYY arasında önemli bir - 
ilişki vardır. 

Kueh ve 
diğerleri (2007) 

 

ASEAN-5 
ülkeleri 

 

1971-2005 

 

ARDL ,UECM, OLS 

 

UD’de IM ile DYY arasında 
tamamlayıcı, EX ile DYY arasında 
ikame ilişkisi vardır. KD ise, IM ile 
DYY arasında ikame, EX ile DYY 
arasında tamamlayıcı bir ilişki 
vardır.  

Altıntaş (2009) 

 

Türkiye 

 

1996-2007 
(çeyreklik) 

VAR, Eşbütünleşme, Granger 
Nedensellik 

UD’de IM↑→DYY↑ DYY↑→EX↑  

Temiz ve 
Gökmen (2009) 

 

Türkiye 

 

1991-2008 
(aylık) 

Eşbütünleşme, VECM, Granger 
Nedensellik 

VECM ve Granger’a göre; hem KD 
hem de UD’de EX>DYY + 
nedensellik vardır.  

Wong ve Tang 
(2009) 

Malezya 

 

1999-2006 
(çeyreklik) 

Toda-Yamamato Nedensellik 

 

UD’de EX>DYY ve IM>DYY + 
nedensellik vardır.  

Iqbal, Shaikh ve 
Shar (2010) 

Pakistan 1988-2005 
(çeyreklik) 

VECM DT↑→DYY↑ 

Yılmazer 
(2010) 

 

Türkiye 

 

1991-2007 
(çeyreklik) 

Granger Nedensellik 

 

DYY’lar zayıf da olsa EX ve 
IM’deki gelişmeyi takip eder. 
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Yazar Ülke Dönem Yöntem Bulgular 

Kıran (2011) 

 

Türkiye 

 

1992-2008 
(çeyreklik) 

VAR, Granger Nedensellik, 
Dolado-Lütkepohl Nedensellik 

DYY ile DT arasında nedensellik 
yoktur. 

Klasra (2011) 

 

Türkiye ve 
Pakistan 

1975-2014  

 

ARDL, ECM 

 

Türkiye açısından DYY ile EX 
arasında iki yönlü nedensellik 
ilişkisi var ve tamamlayıcı ilişki.  

Çetin ve Şeker 
(2013) 

 

8 gelişmekte 
olan ülke 

1980-2009 

 

VAR, Toda-Yamamato 
Nedensellik, Dolado-Lütkepohl 
Nedensellik 

 

Toda-Yamamato; Türkiye ve 
Pakistan'da EX>DYY nedensellik 
var, Dolado-Lütkepohl; sadece 

Pakistan'da aynı nedensellik ilişkisi 
var. 

Sharma ve Kaur 
(2013) 

Hindistan ve 
Çin 

1976-2011 Granger Nedensellik DYY>EX ve DYY>IM nedensellik 
var. DYY, EX ve IM’e bağlı değil. 

Sultan (2013) 

 

Hindistan  

 

1980-2010 

 

VECM, Granger Nedensellik, 
Eşbütünleşme 

 

UD’de DYY ile EX arasında 
eşbütünleşme var. EX>DYY 
nedensellik var. 

Cambazoğlu ve 
Güneş (2014) 

Türkiye 

 

1980-2012 

 

VECM, Granger Nedensellik, 
Eşbütünleşme 

EX↑→DYY↑ 

 

Sinha, Bhar ve 
Gole (2015) 

Hindistan 

 

1970-2013 

 

VAR, Eşbütünleşme  

 

DT, DYY girişlerindeki artış 
açısından önemli bir faktör değildir. 
Dolayısıyla, DYY girişleri DT’den 
etkilenmemektedir. 

Pata ve Terzi 
(2016) 

 

Türkiye 

 

1983-2014 

 

Sims Nedensellik, Dolado-
Lütkepohl Nedensellik, Hacker-
Hatemi Nedensellik, Hatemi-J 
Asimetrik Nedensellik 

DT>DYY + nedensellik var.  

Terzi ve Pata 
(2017) 

 

Türkiye 

 

1982-2011 

 

Hsiao Granger Nedensellik, Sims 
Nedensellik, Toda-Yamamato 
Nedensellik, Eşbütünleşme,VAR 

IM>DYY ve DT>DYY + 
nedensellik vardır. 

 

Tablo 1. Dış Ticaret ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapılan Ampirik Çalışmalar. 

UD: Uzun dönem, KD: Kısa dönem, EX: İhracat, IM: İthalat, DYY: Doğrudan yabancı yatırımlar, DT: Dış ticaret. 

 3  Ampirik Analiz 

 3.1  Veriseti 

Çalışmanın ampirik kısmında, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ile uluslararası ticaret hacmi 

(TIC) arasındaki karşılıklı ilişkilerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, gözlem sayısının arttırılması amacı 

ile aylık veriler kullanılmıştır. Veriseti 1992:01-2017:12 dönemine karşılık gelmekte olup, TCMB EVDS 

veritabanından derlenmiştir. Her iki seri milyon dolar cinsindendir. Ticaret hacmi ithalat ve ihracat toplamına 
karşılık gelmekte olup doğal logaritması alınarak LTIC olarak adlandırılmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar ise 

TCMB EVDS veritabanında net yükümlülük oluşumuna karşılık gelmekte olup yine doğal logaritması alınarak 

LFDI olarak adlandırılmaktadır. Kullanılan değişkenlere ilişkin temel istatistikler aşağıda yer almaktadır. Her iki 

seri olan LFDI ve LTIC serileri doğal logaritmaya tabi olduğundan, serilerin aylık farkları olan ΔLTIC ve ΔLFDI 

sırası ile ticaret hacmi ve doğrudan yabancı yatırımların aylık büyüme oranlarına karşılık gelmektedir. JB test 

istatistikleri, LTIC ve LFDI serilerinin hem seviye hem de birinci farklarının normal dağılıma sahip olmadığına 

işaret etmekte, özellikle ΔLFDI serisinin 4. momentinin ideal düzey olan (basıklık=8.54) 3’ten yüksek olduğu ve 

serinin leptokörtik dağılıma sahip olduğu düşünülmektedir. Çalışmada, literatür ile uyumlu olarak doğrusal zaman 

serisi yöntemlerinden hareket edilecek olup, modellerin kalıntılarının ARCH-LM testlerinden geçmemesi ve 

heteroskedastik olması durumunda heteroskedastisiteye karşı korumalı standart hata yöntemleri kullanılacaktır.  

 Ortalama Min. Maks. Std.S. Çarpıklık Basıklık JB (Olasılık) 

LTIC 17.44 14.30 19.58 1.65 -0.22 1.58 28.93 (0.0000) 

Δ LTIC 0.016 -0.83 0.65 0.23 -0.46 4.24 31.06 (0.0000) 

LFDI 7.31 5.71 8.97 0.41 0.86 4.38 62.85 (0.0000) 

Δ LFDI 0.002 -1.57 1.61 0.35 0.12 8.54 398.19(0.0000) 

Tablo 2. Verisetine İlişkin Temel İstatistikler 
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 3.2  Birim Kök ve Durağanlık Testleri 

Çalışmada ADF ve PP birim kök testlerine ek olarak KPSS durağanlık testine başvurulmuştur. ADF ve PP 

testlerinde boş önsavı serinin birim köke sahip olması iken KPSS testinde boş önsavı serinin durağan olmasıdır. 

Her üç testte için de LTIC ve LFDI serilerinde trend etkisi reddedilememektedir. LTIC serisi ADF testinde 

geleneksel anlamlılık düzeylerinde durağan değilken birinci farkı olan ΔLTIC serisi ise %1 anlamlılık düzeyinde 

durağandır. PP testinde ise LTIC serisi %5 anlamlılık düzeyinde durağan kabul edilememekte, birinci fark seri olan 

Δ LTIC ise %1 anlamlılık düzeyinde durağandır. KPSS testinde LTIC serisi için durağanlık önsavı geleneksel 
anlamlılık düzeylerinde reddedilirken, birinci farkı ise durağan bulunmaktadır. LFDI serisi ADF testinde %5 

anlamlılık düzeyinde birim köke sahip bulunmakta, birinci farkı olan Δ LFDI ise %1 anlamlılık düzeyinde durağan 

kabul edilmektedir. PP testinde LFDI serisinin birinci farkı %1 anlamlılık düzeyinde durağandır. KPSS testinde de 

düzey seri olan LFDI için durağanlık önsavı kabul edilememekte, Δ LFDI ise durağanlık önsavı %1 anlamlılık 

düzeyinde durağan bulunmaktadır. Bulgular çerçevesinde her iki serinin de birinci dereceden entegre I(1) süreci 

izlediği sonucuna varılmıştır.  

 ADF PP KPSS 

LTIC -2.44 (l=13, c+ t) -3.19* (l=1, c+t) 0.2274 (bw=14) 

Δ LTIC -4.59*** (l=11, c) -29.95*** (l=1, c+t) 0.0511*** (bw=17) 

LFDI -3.18* (l=4, c+ t) 0.11 (l=1)  0.2793 (bw=6.01) 

Δ LFDI -18.09*** (l=3, c+t) -*** (l=1) 0.0247*** (bw=9.29) 

Tablo 3. Birim Kök ve Durağanlık Testleri 

Not. ADF ve PP testlerinde McKinnon kritik değerleri %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyleri için -3.14, -3.42 ve -3.99’dur. KPSS testinde %10, 

%5 ve %1 anlamlılık düzeyleri için kritik değerler 0.119, 0.146 ve 0.216’dır. ADF ve PP testlerinde boş önsavı serinin birim köke sahip olması 

iken, KPSS testinde boş önsavı serinin durağan olmasıdır. ADF ve PP testlerinde gecikme uzunluğu seçiminde Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) 

kullanılmıştır. KPSS testinde Newey-West, Andrews ve Bartlett temel alınmıştır. l: seçilen gecikme uzunluğu, bw: bandwidth (band genişliği), 

c+t: sabit ve trend varsayımlarıdır. ADF testlerine ek olarak KPSS testi de c+t ile gerçekleştirilmiştir.  

 3.3  Eşbütünleşme Testi 

Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin yokluğunun test edilmesine yönelik Johansen eşbütünleşme 

testine başvurulmuştur. Serilerin ortak optimum gecikme uzunluğu Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn bilgi 
kriterleri tarafından sırası ile 14, 3 ve 13 olarak belirlenmekte olup parsimoni ilkesi çerçevesinde Schwarz bilgi 

kriteri tarafından belirlen 3 gecikme uzunluğu temel alınmıştır. Serilerde trend etkisi söz konusu olduğundan, 

Johansen eşbütünleşme testi doğrusal trend varsayımı ile tahmin edilmiştir. Test sonucu aşağıda yer almaktadır. 

Değişkenler: LFDI, LTIC   VAR Gecikme Uzunluğu: 3 

Trace Testi Maksimum Eigenvalue Testi 

H0 H1 Trace 

İstatistiği 

Kritik 

Değer 

(0.05) 

H0 H1 Test 

İstatistiği 

Kritik 

Değer (0.05) 

r=0 r=1 37.13 15.49 r=0 r=1 35.31 14.26 

r≤1 r=2 1.83 3.84 r≤1 r=2 1.83 3.84 

Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Test sonuçlarına göre, r=0 önsavı, trace ve maksimum eigenvalue test istatistikleri 37.13 ve 35.31 olup kritik 

değerler olan 15.49 ve 13.26’dan büyük olduğundan eşbütünleşme yoktur önsavı reddedilmiştir. r≤1 önsavı test 

edildiğinde ise, hesaplanan test istatistikleri kritik değerlerden düşük olduğundan, ilgili seriler için 1 adet 

kointegrasyon vektörü olduğuna kanaat getirilmektedir. Bu bağlamda, LFDI ve LTIC arasında Türkiye’de ilgili 

dönem için eşbütünleşme reddedilememekte ve bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Johansen eşbütünleşme testi sonuçlarını takiben ARDL sınır testi yaklaşımı çerçevesinde de 
eşbütünleşmenin varlığı test edilecektir.  

 3.4  ARDL Sınır Testi ve Eşbütünleşme Modeli 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı çerçevesinde aşağıdaki denklemler tahmin 

edilecektir. Denklem (1) ve (2)’de bağımlı değişken sırası ile LFDI ve LTIC serileridir, 

0 1 1 1 1 1 2

1 1

... ...t t l t l t k t k t t

p q

i t i i t i t

i i

LFDI LFDI LFDI LTIC LTIC t D
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p q

i t i i t i t
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LTIC LTIC LTIC LFDI LFDI t D

LFDI LTIC

      

  

   

 

 

         

     
(2) 

Denklemlerde modelin kalıntılarının sıfır ortalamalı sabit varyanslı normal dağılım süreci izlediği 

varsayılmaktadır. Modelde, tt ve Dt eksojen olarak denklemlere dahil olan trend ve kukla değişkenleri ifade 

etmektedir. İlk aşamada, denklemlerin SEKK yöntemi ile tahmin edilmesi gerekmektedir. ΔLFDI’ın bağımlı 

değişken olduğu Denklem (1)’de eşbütünleşme yoktur önsavı 
0 1 1: ... ...t kH          uzun dönem 

parametrelerinin katsayılarının sıfır olmaya kısıtlanması 
1 1 1: ... ...t kH          iki değişkenin 

eşbütünleşik olması alternatif önsavına karşı test edilirken; ΔLTIC’in bağımlı değişken olduğu Denklem (2)’de ise 

eşbütünleşme yoktur ve eşbütünleşme önsavları sırası ile 
0 1 1: ... ...l kH          ve 

1 1 1: ... ...l kH          biçimindedir. İlgili önsavların test edilmesi için hesaplanan F istatistikleri 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ve takibinde özellikle Narayan (2005) tarafından küçük örneklemler için 

geliştirilen alt ve üst sınır değerleri ile karşılaştırılarak eşbütünleşmenin varlığı test edilmiştir. İkinci aşamada ise 

koşullu ARDL uzun dönem modeli tahmin edilecektir, 

0 1 1 1 1... ...t t l t l t k t k tLFDI LFDI LFDI LTIC LTIC n                  (3) 

0 1 1 1 1... ...t t l t l t k t k tLTIC LTIC LTIC LFDI LFDI n                 (4) 

Uzun dönem modellerinden hareketle hata terimlerinin kaydedilmesi ve birinci gecikmelerinin kullanılması ile 

üçüncü aşamada hata düzeltme modeli (HTM) şu şekilde oluşturulur, 

0 1 1 2

1 1

p q

t t i t i i t i t t t

i i

LFDI HDT LFDI LTIC t D e       

 

              (5) 

0 1 1 2

1 1

p q

t t i t i i t i t t t

i i

LTIC HDT LFDI LTIC t D e       

 

             (6) 

Denklemlerde  ve   hata düzeltme terimi parametreleri olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmalarına ek 

olarak ilgili parametre tahminlerinin istatistiksel olarak negatif ve mutlak olarak 0 ve 1 aralığında kısıtlı olması 

gerekmekte, aksi halde, uzun dönem dengesine yakınsama sağlanamamaktadır.  

Birinci aşamaya ilişkin ARDL sınır testi sonuçları aşağıda verilmiştir. Tablo’da birinci ve ikinci satılar denklem 

(1) ve (2)’ye karşılık gelmektedir. Optimum model mimarisinin belirlenmesinde SIC bilgi kriterinden 
faydalanılmış, Denklem (1) ve (2) için optimum model mimarisi her iki model için de ARDL(3,0) olarak 

belirlenmiştir.  

Sınır testi için hesaplanan F istatistiği LFDI’ın bağımlı değişken olduğu birinci modelde 24.72 olup %1 

anlamlılık düzeyinde üst sınır olan 9.63 (ve küçük örneklem üst sınırı 10.24) ’ten yüksek olduğundan 

1 1 1: ... ...t kH          alternatif önsavı kabul edilmiştir. Sonuç çerçevesinde, LFDI’ın bağımlı 

değişken olduğu model için LFDI ve LTIC arasında eşbütünleşme ve uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmaktadır. LFDI’nin bağımlı değişken olduğu bu modelde uzun dönem katsayısı 0.3119 olup istatistiksel olarak 
%1 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunmaktadır: uzun dönemde LTIC’de gerçekleşen %1’lik bir artış sonucunda 

LFDI’ın %0.31 arttığı söylenebilmektedir. İlgili modelde hata düzeltme terimi parametresi (HDT) ise -0.5041 olup 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildiğinden, uzun dönem dengesinden kısa dönemde gerçekleşen sapmaların 

yüzde 50.4’ünü bir dönemde (1 ay) düzeltilmekte, uzun dönem dengesine yakınsama ise 2 dönem sürmektedir.  

LTIC’in bağımlı değişken olduğu ikinci modelde ise (Denklem 2) F istatistiği 2.53 olup sınır testi alt sınırının 

altında olduğundan eşbütünleşme yoktur boş önsavı reddedilememektedir. İlgili modelde uzun dönem katsayısı da 
istatistiksel olarak anlamsız bulunmakla beraber HDT parametresi -0.0564 olup istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, LFDI’nin bağımlı değişken olarak seçildiği modelde, Türkiye’de 

analiz edilen örneklem için uzun dönemde ticaret hacmi ve doğrudan yabancı sermaye girişleri arasındaki uzun 

dönemli ilişki kabul edilmekte, ticaret hacmindeki artışların doğrudan yabancı sermaye girişlerini pozitif yönde 

etkilediği sonucuna varılmaktadır.  
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Denklem: Model mimarisi: F istatistiği Uzun dönem 

katsayısı: 

HDT: 

( )LFDIF F LFDI LTIC  ARDL(3,0) 24.72*** 0.3119*** 

(0.0587) 

-0.5362*** 

(0.0738) 

( )LTICF F LTIC LFDI  ARDL(3,0) 2.53 -0.0939 

(1.0363) 

-0.0564** 

(0.0250) 

Tablo 5. ARDL Eşbütünleşme Testi  

Not. Pesaran vd.(2001) n=1000 gözlem sayısı için alt ve üst asimptotik kritik değerler (durum 5: kısıtsız sabit ve kısıtsız trend için) %10, 

%5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde 5.59 ve 6.26; 6.56 ve 7.3; 8.74 ve 9.63’tür. n=80 için küçük örneklem kritik değerleri ise (Narayan, 2005) 

aynı sıra ile 5.73 ve 6.45; 6.82 ve 7.67; 9.17 ve 10.24’tür. Her iki testte de şekil 1’de incelenmiş olan kriz yıllarına ve aşırı değerlere karşılık 

gelen D2000M7, D2007M3, D2008M5, D2001M2 ve D1994M05 kukla değişkenleri dışsal değişken olarak modellere eklenmiştir. Standar t 
hatalar parantez içinde verilmiştir.  

ARDL modeli tahmin sonuçları ve tahmin edilen katsayıları Tablo 6’da verilmektedir. Sütun 1’de kısıtsız uzun 

dönem modeli, Sütun 2 ve 3’te ise modelin uzun dönem ve koşullu hata düzeltme modeli gösterimleri 

raporlanmıştır. Modellerde, dışsal değişken olarak trend modele dahil edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Ayrıca, serilerin Bölüm 1’de değinildiği üzere özellikle kriz yılları ve kriz yılları öncesinde aldıkları aşırı değerler 

göz önüne alarak, ilgili aşırı değerleri kontrol etmek için D1994, D2000, D2001, D2007, D2008, D2009 kukla 

değişkenleri modellere eklenmiştir. Nitekim kriz yıllarında ticaret hacmini ve doğrudan yabancı yatırımları ifade 
eden LTIC ve LFDI değişkenindeki ciddi düşüşlere ek olarak, kriz yılları öncesinde ekonominin içinde bulunduğu 

boom evresinde özellikle doğrudan yabancı yatırım akımlarındaki aşırı artış dikkat çekicidir. İlgili kukla 

değişkenler içerisinde 2000 ve 2001 kriz yıllarına karşılık gelen D2000 ve D2001 kukla değişkenleri ve 2009 krizi 

öncesine karşılık gelen D2007 ve D2008 kukla değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunurken 2009 küresel 

kriz yılına karşılık gelen D2009 kukla değişkeni istatistiksel olarak anlamsızdır. 1994 krizine karşılık gelen D1994 

kukla değişkeni de istatistiksel olarak anlamlı bulunmakla beraber, anlamsız bulunan kukla değişkenlerinin 

modelden çıkartılması denendiğinde, modelin CUSUM testleri bağlamında sabit parametre özelliğinin yitirildiği 

görülerek, ilgili kukla değişkenler modellere dahil edilmiştir.  

LFDI değişkeninin bağımlı değişken olduğu birinci sütunda yer alan modelde, LTICt değişkeninin parametresi 

istatistiksel olarak anlamlı olup +0.14 olarak tahmin edildiğinden, ticaret hacmindeki artışların doğrudan yabancı 

sermaye akımları üzerinde pozitif etkili olduğu görülmektedir. İkinci sütundaki uzun dönem gösteriminden 

hareketle, uzun dönem çarpanı –(0.1458/(-0.05041))= +0.3119 olduğundan; uzun dönemde ticaret hacminde 

%1’lik bir artışın doğrudan yabancı sermaye akımlarında %0.3119 artış ile sonuçlandığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Üçüncü sütunda yer alan hata düzeltme modeli gösteriminde HDT parametresi -0.5041 olup geleneksel anlamlılık 

düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunduğundan, hata düzeltme teriminin işlediği ve yukarıda belirtilen 

uzun dönem ilişkisinden kısa dönemli sapmaların %50’sinin bir aylık dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine 

2 dönem içinde yakınsandığı sonuçlarına ulaşılmaktadır.  
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ARDL(3,0) Modeli: Uzun Dönem Gösterimi: HDM Gösterimi: 

Bağımlı Değişken: LFDIt Δ LFDIt Δ LFDIt 

LFDIt-1 0.1084** 

(0.0508) 

-0.5041*** 

(0.0728) 

- 

LFDIt-2 0.0941* 

(0.0513) 

- - 

LFDIt-3 0.2934*** 

(0.0533) 

- - 

LTICt 0.1458*** 

(0.0337) 

0.1458*** 

(0.0337) 

- 

ΔLFDIt-1 - -0.3875*** 

(0.0673) 

-0.3875*** 

(0.0665) 

ΔLFDIt-2 - -0.2934*** 

(0.0533) 

-0.2934*** 

(0.0531) 

D2000t -1.3211*** 

(0.2427) 

-1.3211*** 

(0.2427) 

-1.3211*** 

(0.2421) 

D2007t -0.5451** 
(0.2536) 

-0.5451** 
(0.2536) 

-0.5451** 
(0.2518) 

D2008t 0.5545** 

(0.2469) 

0.5545** 

(0.2469) 

0.5545** 

(0.2440) 

D2001t 0.7657*** 

(0.2432) 

0.7657*** 

(0.2432) 

0.7657*** 

(0.2423) 

D1994t 0.1373 

(0.2443) 

0.1373 

(0.2443) 

0.1373 

(0.2433) 

D2009t -0.1536 

(0.2426) 

-0.1536 

(0.2426) 

-0.1536 

(0.2422) 

sabit 1.2965** 

(0.5136) 

1.2965** 

(0.5136) 

1.2965** 

(0.1846) 

trendt -0.0010* 

(0.0005) 

-0.0010* 

(0.0005) 

-0.0010*** 

(0.0002) 

HDTt-1 - - -0.5041*** 

(0.0716) 

Düz.R2 0.6611  0.5367 

F  55.44 [0.0000] F: 36.57[0.0000] 

BPG-F 1.39 [0.1726] BG-LM 0.05 [0.8257] 

SIC 0.1826 JB 1349[0.0000] 

Tablo 6. ARDL Modeli Tahmin Sonuçları 

Not. Standart hatalar parantez içinde, olasılık değerleri köşeli parantez içinde verilmiştir. Her iki testte de şekil 1’de incelenmiş olan kriz 

yıllarına ve aşırı değerlere karşılık gelen D2000, 2000 yılı temmuz ayına, D2007, 2007 yılı mart ayına, D2008 2008 yılı mayıs  ayına, D2001 

2001 yılı şubat ayına, D1994 1994 yılı mayıs ayına karşılık gelmektedir. BPG-F Breusch-Pagan-Godfrey heteroskedastisite testi ve BG 

Breusch-Godfrey seri bağlanım testi test istatistikleridir. SIC Schwarz bilgi kriteri, JB ise Jarque-Bera normallik testidir.  

Tablo 6.’nın en altında yer alan diagnostik testler içerisinde, F testi modelin bir bütün olarak anlamlı 
bulunmaktadır. JB testinde ise modelin kalıntılarının normal dağılıma sahip olması önsavı reddedilmektedir. 

Breusch-Pagan-Godfrey homoskedastisite testi ve Breusch-Pagan seri bağlanım LM testlerinde olasılık değerleri 

sıfır olduğundan model kalıntılarının homoskedastik olması ve model kalıntılarında seri bağlanım olmaması 

nedeniyle boş önsavları reddedilememektedir. Çalışmada tahmin edilen ARDL modelinde parametrelerin zamana 

göre sabitliğine ve yapısal kırılmanın test edilmesine ilişkin CUSUM ve CUSUMSQ (Cusum-kare) test sonuçları 

aşağıdaki şekillerde yer almaktadır.  
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Her iki şekilde de CUSUM ve CUSUMSQ test istatistikleri güven aralıkları içerisinde kaldığından, bir bağlamda 
kriz ve öncesi yıllara ilişkin kukla değişkenlerinin de eklenmiş olmasının etkisi ile model parametrelerinin sabit 

ve bir diğer ifade ile kırılmaya tabi olmadığı sonucuna varılmaktadır. Son olarak, incelenen değişkenler olan LFDI 

ve LTIC değişkenleri I(1) süreci izlediğinden, birinci farkları olan ve doğrudan yabancı yatırımları ve ticaret 

hacminin büyüme oranlarına karşılık gelen DLFDI ve DLTIC değişkenleri için Granger nedensellik testi 

gerçekleştirilmiştir. Ekonometri literatüründe Granger nedensellik testine ilişkin bazı eleştiriler mevcut olmakla 

beraber, çalışmamızın literatür kısmında belirtilen çalışmaların ampirik bulguları ile karşılaştırma maksadı ile 

çalışmada Granger nedensellik testi sonuçları raporlanmıştır. Testte, ortak gecikme uzunluğu SIC bilgi kriterinden 

hareketle 3 alınmıştır. Trend etkisine ek olarak, tabloda belirtilen kriz yılları ve aşırı değerlerin gözlemlendiği 

dönemlere karşılık gelen kukla değişkenler de dışsal değişken olarak kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 7’de yer 

almaktadır. 

Boş önsavı: Ki-kare test istatistiği Olasılık 

 DLTIC DLFDI’ın Granger nedeni değildir  8.86 0.0312 

 DLFDI DLTIC’in Granger nedeni değildir  5.80 0.1215 

Tablo 7. Granger Nedensellik Testi 

Elde edilen Granger nedensellik testi sonuçları çerçevesinde dış ticaret hacmi büyüme oranları doğrudan yabancı 

yatırımlar büyüme oranının Granger nedeni değildir önsavı reddedilerek Granger nedeni olduğu alternatif önsav 

kabul edilirken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları büyüme oranları dış ticaret hacmi büyüme oranlarının 
Granger nedeni değildir önsavı ise reddedilememektedir. Granger nedensellik testi bağlamında nedenselliğin 

yönünün DLTIC’den DLFDI’a doğru olduğu sonucuna varılmaktadır. Granger nedensellik testi ve ARDL analizi 

bulguları ile beraber değerlendirildiğinde, Türkiye’de ilgili örneklem için dış ticaret hacmindeki artışların 

doğrudan yabancı sermaye akımlarını etkilerken, tersi durumun söz konusu olmadığı sonucuna varılabilmektedir. 

Çalışmanın bulguları, iki değişken arasında nedensellik ilişkisi olmadığı bulgusunun elde edildiği Kıran (2011) ve 

Alıcı ve Ucal (2003) çalışmalarından farklı olarak Türkiye’de değişkenler arasında tek yönlü nedenselliğe işaret 

ederken, çift yönlü nedensellik bulgusunun elde edildiği Klasra (2011) çalışmasından farklılaşmaktadır. Öte 

yandan, çalışmada elde edilen, değişkenler arasında uzun dönemde dış ticaretin doğrudan yabancı yatırımları 

etkilemesi bulgusunun Pata ve Terzi (2016) ve Terzi ve Pata (2017) çalışmaları ile uyumlu olduğu 

söylenebilmektedir. Bölüm 1’de değinildiği gibi DYY’nin aylık bazda incelendiğinde yüksek ölçüde 

heteroskedastik olduğu görülebilmektedir. Çalışmanın bulguları çerçevesinde, Türkiye ekonomisinde istihdam 
yaratıcı doğrudan yabancı sermaye akımlarının teşvik edilmesine yönelik politikalara ek olarak DYY’ların 

Türkiye’nin dış ticaret performansını olumlu yönde etkilemesine ilişkin politikalarla desteklenmesinin önem 

taşıdığı sonucuna varılmaktadır. İncelenen veri seti ve yöntem kapsamında, DYY’ların Türkiye’nin dış ticaret 

performansı üzerinde istatistiksel olarak etkisiz olduğu sonuçlarına varılmaktadır. Gelecekteki çalışmalarda, 

doğrudan yabancı yatırımların dış ticarete ek olarak istihdam ve büyüme üzerindeki etkilerinin analizlere dahil 

edilmesi önem taşıyacaktır.  

 4  Sonuç 

Çalışma, 1992-2017 dönemini aylık zaman serisi verileri kullanılarak Türkiye ekonomisine yönelik doğrudan 

yabancı yatırımlar ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı 

yatırımlar ile dış ticaret arasındaki dinamik ilişkiyi araştırmak için birim kök testi, eşbütünleşme testi, ARDL sınır 

testi ve eşbütünleşme ve Granger nedensellik modeli gibi zaman serisi ekonometrisi araçları kullanılmıştır. 

ADF ve PP birim kök testlerine ek olarak KPSS durağanlık testine başvurulmuştur. Her üç test için de LTIC ve 

LFDI serilerinde trend etkisi reddedilememektedir. ADF, PP ve KPSS testlerinde LTIC ve LFDI serilerinin birinci 
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farklarının durağan olduğu görülmektedir. Yapılan Johansen eşbütünleşme modeli, Türkiye’de doğrudan yabancı 

yatırımlar ile dış ticaret arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucunu ortaya koymuştur.  

ARDL sınır testi ve eşbütünleşme sonuçlarına göre, LFDI’ın bağımlı değişken olduğu birinci model için LFDI 

ve LTIC arasında eşbütünleşme ve uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmakta ve uzun dönemde LTIC’de 

gerçekleşen %1’lik bir artış sonucunda LFDI’ın %0.31 arttığı görülmektedir. Bu modelde, uzun dönem 

dengesinden kısa dönemde gerçekleşen sapmaların yüzde 50.4’ünün bir dönemde (1 ay) düzeltildiği, uzun dönem 

dengesine yakınsamanın ise 2 dönem sürdüğü anlaşılmaktadır. LTIC’in bağımlı değişken olduğu ikinci modelde 

ise, uzun dönemde dış ticaret ile doğrudan yabancı sermaye girişleri arasındaki anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

Granger nedensellik testi sonucunda. nedenselliğin yönünün dış ticaretten doğrudan yabancı yatırımlara doğru 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Granger nedensellik testi ve ARDL analizi bulguları ile beraber 

değerlendirildiğinde, Türkiye’de ilgili örneklem için dış ticaret hacmindeki artışların doğrudan yabancı sermaye 

akımlarını etkilerken, tersi durumun söz konusu olmadığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın bulguları, Türkiye’de 

değişkenler arasında tek yönlü nedenselliğe işaret etmektedir. Çalışmanın bulguları çerçevesinde, Türkiye 

ekonomisinde istihdam yaratıcı doğrudan yabancı sermaye akımlarının teşvik edilmesine yönelik politikaların ve 

DYY’ların Türkiye’nin dış ticaret performansını olumlu yönde etkilemesine ilişkin politikaların desteklenmesinin 

önem taşıdığı sonucuna varılmaktadır. İncelenen veri seti ve yöntem kapsamında, DYY’ların Türkiye’nin dış 

ticaret performansı üzerinde istatistiksel olarak etkisiz olduğu anlaşılmaktadır. Gelecekteki çalışmalarda, doğrudan 

yabancı yatırımların dış ticarete ek olarak istihdam ve büyüme üzerindeki etkilerinin analizlere dahil edilmesi 
önem taşıyacaktır.  
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Abstract 

As an inevitable consequence of globalization in the new world order, economies have become dependent on 

each other. Country economies are in a position to support international trade in order to finance their problems in 

the domestic market. In this context, it is known that central Asian countries are trying to increase their production 

by importing. In addition, central Asian countries have been striving to increase international trade through public 

spending during the transition period. The studies in the literature have been carried out by considering public 

expenditures and growth relations. The subject is important in the context of Keynesians' view. The desire of 

transforming income by natural sources into public investments makes the economies worth to investigate. In this 

study, central Asian countries Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan as well as Azerbaijan 

will participate and the effects of public consumption expenditures on export and import will be analyzed through 

Granger Causality Tests and the results will be evaluated within the scope of the literature. 

 1  Giriş 

Dünya ekonomisi literatüründe geçiş ekonomisi olarak adlandırılan yirmi beşe yakın ülke bulunmaktadır. Bu 

ülkeler Sovyet sonrası kendilerini bir anda serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde bulmuşlardır. Doğu Avrupa 

sınırlarında bulunan ülkeler konumları gereği kendilerine bu düzen içerisinde yer edindiler fakat Merkezi Aysa ve 

Kafkas ülkeleri olarak da bilinen bir grup ülke, geçiş sürecine sancılı başladıkları gibi sancılı bir şekilde sürece 
devam etmektedirler. Bu ülke ekonomilerinin araştırmaya değer nitelikte olmaları ve birçok araştırmacının da bu 

ülkelerle ilgilenmesi bizleri de Merkezi Asya ve Kafkas ekonomilerine yöneltmiştir. Söz konusu ülkelerden 

Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan ekonomik anlamda hem doğal 

kaynakları ile hem de geçiş sürecini kamu eliyle tamamlamaya çalışan ülkeler arasındadırlar. Araştırmaya konu 

olan ülkelerin ortak özellikleri 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanmaları ve ekonomik anlamda birbirlerine 

bağımlı olmalarıdır. Bağımsızlıklarını kazandıkları yıllardaki ekonomik durumlarını tekrar kazanabilmek için 

göstermiş oldukları çabaları, kamu harcamaları ile destekledikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra ülke içi üretim 

fazlasının dışa satım ile ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek istemektedirler. Bu altılı grup ülkenin bir kısmında 

uluslararası ticarette doğal kaynakların rolü büyüktür. Tacikistan ve Kırgızistan gibi diğerlerinden hem ekonomik 

anlamda hem de nüfus olarak daha küçük ülkeler, iç üretimi artırmak için dış alım yoluna gitmektedirler.  

Söz konusu ülkelerin diğer bir ortak özellikleri ise kalifiye eleman olarak çalışan nüfusunun birçoğunun başka 

ülkelerde çalışır konumda olmalarıdır. Dolayısı ile araştırmaya konu olan bu altı ülkenin kamu eliyle yapmaya 

çalıştığı alt yapı yatırımlarının ve harcamalarının uluslararası ticarette etkilerinin neler olabileceği araştırılmıştır. 

Literatürde 1929 buhranı sonrası önemini artırmış olan Keynesyen iktisadın bu ülkeler için doğru bir yaklaşım 

olduğu ve makroekonomik büyüklüklerin dikkate alınarak geçiş sürecinin tamamlanabileceği 

öngörülebilmektedir. Dolayısı ile çalışmada bu altı ülke ekonomisindeki kamu harcamalarının uluslararası ticaret 

üzerine etkilerinin araştırıldığı ekonometrik bir analize yer verilmiştir.  

 2  Literatür Araştırması 

Merkezi Asya ve Kafkas ekonomileri ve geçiş ekonomileri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Literatürde 

ekonometrik analizlere de yer verilen çalışmalar incelenerek aşağıdaki tablo oluşturulmuş ve yapılan çalışmalarda 

hangi veriler ışığında ne gibi sonuçlara ulaşılmış incelenmiştir. Birçok çalışmada kamu harcamaları ile yapılan 

altyapı yatırımlarının üretimi artırıcı etkisinin olduğu fakat kaynak kıtlığı sebebi ile dış alımında gerekliliği 
üzerinde durulmuştur.  
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Yazar(lar) Yöntem ve Veriler Bulgular 

Alexiou, C. (2009) Güney Doğu Avrupa’daki yedi 

geçiş ekonomisine ait verilere iki 

farklı panel veri analizi 

uygulanarak kamu harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerine etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada 

kullanılan veriler; sermaye 

artırımı için yapılan devlet 
harcamaları, kalkınma yardımları, 

özel yatırımlar, ticari serbestlik ve 

nüfus şeklindedir.  

Yapılan analiz sonucunda, nüfus dışında olan 

bütün değişkenlerin ekonomik büyüme 

üzerinde pozitif bir etkisi olduğu saptanmış 

olup, nüfus artışının istatistiksel olarak 

ekonomik büyüme üzerinde bir etkisi 

bulunamamıştır.  

Zugravu B. G.& Sava 

A. S. (2014) 

AB üyesi olan Merkezi ve Doğu 

Avrupa ülkelerinin kamu 

harcamalarının genel ekonomik 

yapı içerisindeki yeri ve 

ekonomik gelişme üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. 1995-2012 

yılları arasındaki veriler için 

regresyon analizi kullanılarak 

kamu harcamaları ve ekonomik 
büyüme kategorileri arasındaki 

korelasyonların yoğunluğu tahmin 

edilmeye çalışılmıştır.  

Ekonomik büyüme ile en yüksek pozitif 

korelasyon katsayısına sahip olan harcama 

kategorisinin, Ar-Ge olduğu görülmüştür. 

Ulaştırma ve tarım, ormancılık, balıkçılık ve 

avlanma harcamaları daha düşük pozitif 

katsayılar ile bulunurken, yakıt, diğer genel 

ekonomik, ticari ve işgücü için yapılan 

harcamalar reel GSYH büyüme oranı ile 

negatif ilişkili olarak bulunmuştur. 

Quy, N. H., (2017) Bu çalışma, Vietnam'ın yerel 

bölgelerindeki kamu harcamaları 

ile GSYİH büyümesi arasındaki 

ilişkiyi analiz etmektedir. 

Araştırma örneği 2013-2015 

döneminde Vietnam'ın 63 

il/ilçesinin kamu harcamaları ve 

GSYH’ye ilişkin verileri 

içermektedir. Veriler regresyon 

analizi kullanılarak 
değerlendirilmiştir.  

Yapılan analize göre, kalkınma yatırımları 

için kamu harcamaları ve sosyal ve ekonomik 

hizmetlere yapılan kamu harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerinde önemli etkileri 

bulunmaktadır. Bu sonuç, yerel yönetimlerin 

yatırım ve kalkınma harcamalarını artırdığı 

zaman ekonominin gelişmeye eğilimli 

olduğunu teyit ederek önceki çalışmaları 

destekler niteliktedir.  

Zhao L., Zhao L. & 

Chen B., (2017) 

Çin'deki 1952–2012 dönemi için 

savunma harcamaları, kamu 

harcamalarının diğer bileşenleri 

ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki, Granger nedensellik testleri 

ve vektör hata düzeltme 

modellerine dayanan 

genelleştirilmiş etki tepki 

fonksiyonları kullanılarak 

incelenmiştir. 

Ampirik sonuçlar değişkenler arasında uzun 

vadeli denge ilişkisini ortaya koymakta ve 

aynı zamanda savunma harcamalarının ters 

ve tek yönlü olarak ekonomik büyümeyi 

etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, ampirik 

bulgular Çin'deki savunma harcamaları ve 

kamu harcamaları arasındaki bir ilişkiyi 

göstermektedir. Burada açıklanan bulgular, 

savunma harcamalarındaki düşüşün 

ekonomik büyümeyi teşvik edebileceği 

anlamına gelmektedir. 

Lupu, et. al., 2018 ARDL (Auto-Regressive 
Distributed Lag) modeli 

kullanılarak, Avrupa Birliği’ne 

katılmış 10 Orta ve Doğu Avrupa 

ülkesi için 1995-2015 yılları 

arasında üçer aylık veriler 

kullanılarak reel GSYİH ile 10 

farklı kamu harcaması arasındaki 

ilişki incelenmiştir.  

Yapılan analizler göstermiştir ki; eğitim ve 
sağlık üzerine yapılan kamu harcamaları 

ekonomi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. 

Öte yandan, savunma, genel kamu hizmetleri 

ve sosyal refah harcamaları ekonomi 

üzerinde olumsuz etki yarattığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Tablo 1: Literatür Araştırması 

 3  Araştırmanın Yöntemi ve Ekonometrik Bulguları 

Yapılan çalışmalar ışığında geçiş sürecinde bulunan ekonomilerin bu süreci daha istikrarlı bir şekilde 

atlatabilmelerinin yolunun kamu harcamaları ile büyüme ve uluslararası ticareti artırmaktan geçtiği bilinmektedir. 
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Daha çok kamu tarafından yapılan başta altyapı yatırımları olmak üzere yapılan harcamaların çalışmaya konu olan 

ülkeler için çok önemli olduğu ve bunu gerçekleştirmek için devlet harcamalarının gerekliliğine vurgu 

yapılmaktadır. Diğer taraftan ilksel mal ihracatının özellikle dış ticaret hadleri sorunsalına yol açmasına bağlı 

olarak büyümede olumsuzluğa yol açabildiği ve buna karşılık nitelikli mal ihracatının ise büyümeyi destekleyici 

hüviyet taşıdığı gözlenmektedir. Bu çalışma kamu harcamaları ile ihracat ve bunların etkileri olması sebebiyle 

aşağıdaki biçimde model oluşturulması yoluna gidilmiştir.  

y = f(d, h, inf)     (1) 

Yukarıdaki modelde “y” bağımlı değişken, kamu harcamaları ve ihracat rakamları toplanarak gayri safi yurt içi 

hasıladan çıkartılıp elde edilen gelir rakamıdır. Bu yöntemde mükerrer tekrara düşmemek için Feder (1982)’in 

çalışmasında kullanmış olduğu şekliyle gayrisafi yurt içi hasıla, ihracattan arındırılmış modeli dikkate alınmış ve 

bu argümandan hareketle ayrıca kamu harcamaları da dışlanmıştır. Zira Feder, ihracattaki artışlar ihracata dayalı 
olmayan sektörler üzerinde pozitif etkiler doğurmak suretiyle de büyümeye katkıda bulunabileceğine işaret 

etmiştir. Bu katkılar üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve daha etkin yönetim tekniklerinin uygulanması suretiyle 

gerçekleşmektedir (Feder,1982). Dolayısıyla arındırılmış ulusal gelire, “h” ihracatı, “d” kamu harcamalarını ve 

“inf” enflasyonu (enflasyon burada kontrol değişken olarak kullanılmıştır) rakamlarını göstermektedir. Model 

makroekonomik anlamda büyüklüklerin analiz edilerek kamu harcamaların etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Verilerin kaynağı se World Bank’tır. Matematiksel olarak gösterilişi ise aşağıdaki gibidir.  

y = β0 + β1d + β2h + β3inf + ε   (2) 

Çalışmada değişkenler arasında nedensellik ilişkileri araştırılması planlanmıştır. Granger (1969)’e göre 

nedenselliğin tanımı şu şekildedir: “Y’nin öngörüsü, X’in geçmiş değerleri kullanıldığında X’in geçmiş değerleri 

kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, Y’nin Granger nedenidir”. Bu tanım doğrulanırsa ilişki X→Y 

şeklinde gösterilir. Bu test yapılmadan önce değişkenlerin önceden durağanlaştırılması gerekir. Seriler durağan 

değilse, regresyon analizi ile elde edilen sonuçlar gerçek ilişkiyi yansıtmada yanıltıcı olmaktadır (Uysa, 2015): 

Çalışmada Merkezi Asya ve Kafkas ülkelerinden altısı ele alınmış ve bu ülkelerde kamu harcamaları ile ihracatın 

ulusal gelir üzerine etkileri incelenmiştir. 1992-2016 yılları arasındaki gayri safi yurtiçi hasıla rakamları kamu 

harcamaları ve ihracat rakamlarından arındırılmış ve kamu harcamalarının, ihracatın ve enflasyonun büyüme 

üzerine etkileri Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. Analizlerde serilerin durağan olup olmadıklarına 

bakılmış serilerin seviye değerlerinde durağan olduğu gözlenmiştir.  

Granger nedensellik analiz sonuçları değerlendirildiğinde D, yani devlet harcamaları ve Y, yani gayri safi yurtiçi 

hasıla arasında nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. D, Y’nin nedenidir. Ayrıca Y de D’nin nedenidir 

(D↔Y). H ihracat rakamları Y’nin nedeni değildir, fakat Y, H’ın nedenidir (Y→ H). İNF, yani enflasyon rakamları 

ve Y arasında karşılıklı olarak nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. H ihracat rakamları ve D arasından 

nedensellik, ayrıca D’den H’a nedensellik söz konusudur (H↔D). İNF ve D arasında karşılıklı nedensellik söz 

konusu değildir. Ayrıca İNF ve Y arasında karşılıklı nedensellik yoktur. Aşağıda sonuçlarını değerlendirmiş 

olduğumuz Granger nedensellik analizi tablo halinde verilmiştir.  

Gecikme 2 Gözlem sayısı F istatistiği Olasılık değeri 

D→Y Kamu Harcamaları→ GSYİH 17 10.9289 0.0020 

Y→D GSYİH → Kamu Harcamaları 17 7.53514 0.0076 

H→Y İhracat → GSYİH 17 0.93566 0.4192 

Y→H GSYİH → İhracat 17 12.7835 0.0011 

İNF→Y Enflasyon → GSYİH 17 0.95819 0.4111 

Y→İNF GSYİH → Enflasyon 17 0.68671 0.5220 

H→D İhracat → Kamu Harcamaları 17 24.6659 6.0005 

D→H Kamu Harcamaları → İhracat 17 7.38813 0.0081 

İNF→D Enflasyon → Kamu Harcamaları 19 0.31394 0.7356 

D→İNF Kamu Harcamaları→ Enflasyon 19 0.02322 0.9771 

İNF→H Enflasyon → İhracat 19 0.06239 0.9398 

H→İNF İhracat → Enflasyon 19 6.44582 0.0104 

Not: olasılık değerleri % 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerini göstermektedir 

Tablo 2: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

1992 yıllarında bağımsızlıkları kazandıklarında ekonomik ve sosyal anlamda geçiş süreci içerisinde kendilerini 

bulmuşlar ve birbirlerine bağımlı olduklarının da bilinci içerisindedirler. Kamu eli ile yapılan alt yapı yatırımları 

sonucunda ithalat yaparak ihracatı artıma çabaları ilk etapta enflasyonist ve büyüme rakamları açısından olumsuz 

bir etki yapsa da ilerleyen yıllarda bu yapı olumlu sonuçlar ile desteklenmiştir. Bu durum zamana bağlı olarak 
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giderek artan kurumsallaşma eğilimlerinin yanı sıra ekonomide geçişin yol açtığı ileri ve geri bağlantı kopuklukları 

telafi etmenin olumlu yansımalarını ortaya çıkarmıştır. 

 4  Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Yapılan çalışmada Sovyetler birliğinden ayrılarak bağımsızlığını kazanmış olan altı Merkezi Asya ve Kafkas 

ülkesi Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan inceleme konusu yapılmıştır. 

Söz konusu ülkelerin ortak özellikleri ve birbirleri arasındaki benzerlikleri araştırmayı daha da ilgi çekici hale 

getirmiştir. 1992 ve 2016 yılları arasında ekonomilerinde meydana gelen değişimleri Granger nedensellik analizi 

kullanılarak incelemiştir. Bu yıllar arasında ülke ekonomilerinin kamu harcamalarının uluslararası ticaret ve 

büyüme üzerinde etkisinin bulunup bulunmadığı analiz sonucunda elde edilmiştir. Sonuç olarak kamu 

harcamalarının ihracat üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonuçları bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde kamu harcamalarından ulusal gelire ve gelirden de kamu 

harcamalarına doğru karşılıklı nedensel ilişkiler yakalanmış ve benzeri durumun sadece ihracattan ulusal gelire 
doğru gerçekleştiği belirlemesi yapılmıştır. Dolayısıyla kamu harcamalarında etkinliği bozmayıcı nitelikte 

harcama motiflerinin ülke ekonomilerini desteklediği ileri sürülebilir.  
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Abstract 

Uzbekistan, one of the highest population density and historically most influential countries in the Central Asian 

countries, has gained political independence in 1991. Among the transition economies during the post-

independence period, it is noteworthy that Uzbekistan was the reformist country at the outset, however the most 

striking feature is the stagnation of reforms in the ongoing time frame. In this context, incorporation into the world 

economy, there has been a rapid growth in foreign trade with border countries, in particularly Russia, China and 

Turkey. In the study, Uzbekistan's foreign trade was examined for the period of 1995-2016, and with using Balassa 

index, which goods groups were superior and which were weaker were researched. In the analysis according to 

SITC Rev.3, Uzbekistan's competitive power against its natural resource rich neighbors like Russia and Kazakhstan 

is weaker outside a few sectors; whereas the need for natural resources such as Turkey and China were found to 

be high across the high country of the competitiveness. This indicates that a competitive power based on natural 
resources has developed in the country's economy. In other words, it is observed that Uzbekistan has remained its 

competitive power based on natural resources in general and has also made a breakthrough in various processed 

goods and chemical sectors recent years. It can be said that this last development will contribute to the development 

of the emphasis on supporting policy implementations. 

 1  Giriş 

İsmi Altın Ordu Beyi Özbek’ten gelen Özbekistan’ın dili ise Uygur Türkçesi’nin Çağatay bölümündedir. 

Bölgenin tarihsel kökenlerine bakıldığında, mazisi oldukça eski olan Buhara, Semerkant ve Taşkent gibi 

kentlerinin ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan oldukça önemli işlevselliğe sahip olduğu dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla önemli bir ekonomi ve kültür merkezi olan Özbekistan 19. yüzyılın sonunda Rusların ve 20. yüzyılın 

başlarında ilk çeyreğinde de Sovyet egemenliğine geçmiş ve bu da 20. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. 

SSCB’nin dağılmasıyla 20 Haziran 1990’da egemenliğe yönelim süreci 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan 

etmesiyle tamamlanmıştır. Ancak, gelişen ve değişen dünya düzenine ayak uydurmak, eski Sovyet ekonomi 

modelinin ve üretim yapısının değiştirilmesi, piyasa ekonomisine geçiş sürecinin oldukça zor ve sancılı yaşayan 

ülkelerden olmuştur. Sovyet sisteminin sosyo-ekonomik anlamda eşitlikçi olması gereken yapısından istifade 

edemeyen Doğudaki eski-Sovyet unsurlarının ve günümüz bağımsız devletlerinin eşitlikçi olmayan unsura 

ilaveten, girdi ve çıktılar açısından da merkeze bağımlılık derecesinin yüksekliği, geçiş resesyonunun dramatik bir 
şekilde yaşanmasına yol açan unsurları olmuştur (İrmiş ve Emsen, 2018). Geçiş resesyonunu derinden yaşayan 

ülkelerden olan Özbekistan’ın girdi temin etme ve çıktıyı pazara sunma açısından bağımlılığı yüksek ve aynı 

zamanda Sovyetlerden devraldığı hantal sanayi de adeta bir çöküş süreci yaşamıştır (Emsen vd., 2011). Dolayısıyla 

siyasal bağımsızlıkla birlikte sanayi açısından tam anlamıyla çöküş yaşayan geçiş ekonomileri içinde zengin tarım 

toprakları ve doğalgaz yatakları açısından büyük potansiyelleri bulunan Özbekistan genelde ekonominin tümü için 

ve özelde de sanayi için yeniden yapılanma sürecini diğer geçiş ekonomileri ile birlikte hayatiyete kavuşturma 

çabaları içerisinde olmuştur. Zira kalkınmanın sanayileşmeyle eşanlı kabul edildiği bir perspektifte, ilksel 

mallardaki avantajını sanayi üretimini tesis etmesiyle güç ve istikrar kazanacağı açıktır.  

Geçiş ekonomisi olma gereği Sovyet tipi dış ticarete bakış açısında eksen kayması ortaya çıkmış; dış ticaret 

rejiminin liberalizasyonu yönünde önemli adımlar atılmış ve bunun da daha çok ihracata yönelik sanayileşme 

perspektifi taşımasına dikkat edilmiştir. Zira halihazırda genel geçer düşünce olan ekonomik büyümedeki 

gelişmelerin dış ticareti harekete geçireceği ve dış ticarette sağlanan ivmelerin de büyümede besleyici rol 

oynayabileceği şeklindedir. Dolayısıyla dış ticaret ve büyüme arasında çift yönlü nedensel ilişkilerin varlığından 

bahsedilmektedir. Ancak, dış ticaretin ve özellikle de ihracatın ekonomik büyüme üzerine beklenen olumlu etkiler 

oluşturması dış şoklara karşı mal çeşitliliği, rekabet gücünün yüksekliği ve esnekliği ile mümkündür. Bu bakımdan 

dışa açılma süreçlerinin ekonomide yarattığı dinamizm, dışsallıklar ve ölçek boyutu ile beraber bir takım 

unsurların yüksek katma değer içeren yapıyı doğurması, daha yüksek büyümeyi destekleyecektir (Yurttançıkmaz 
vd., 2014).  
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Bu kapsamda Özbekistan’ın dış ticaretinde bağımsızlık sonrasındaki yapısı incelendiğinde, özellikle 

hammaddeye dayalı sektörlerde büyük gelişimlerin kaydedildiği görülmüştür. Hammadde ağırlıklı ticaret yapısı 

ise taşıma maliyeti unsuru açısından daha çok bölgesel ülkeler ağırlıklı olduğu dikkat çeker. Bu çerçevede dış 

ticaretin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, Rusya ve Çin’in Özbekistan’ın dış ticaretindeki ağırlığı belirgin 

bir şekilde hissettirmekle birlikte, başta Türkiye ve komşu ülkeler olmak üzere dünya ile olan dış ticaretinde hızlı 

bir değişim ve gelişim içerinde olduğu söylenebilir. Çalışmada Özbekistan’ın dış ticaretinde büyük pay sahibi olan 

ülkelerle dış ticareti analiz konusu edilmekte ve bu kapsamda hangi endüstri dallarında rekabet gücünün olduğu 
ve gelişime açık olduğu sonucu belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylece ülkenin büyümesi ve kalkınması açısından 

politika çıkarımları yapılması hedeflenmektedir. 

 2  Rekabet Gücü ve Uygulamalar 

Rekabet gücü mikro düzeyden makro düzeye kadar çok sayıda araştırmaya konu olan bir alandır. Bir ülkenin 

rekabet gücünün ölçümünde pek çok farklı değişken kullanılarak ölçüm yapılabilmektedir. Ancak, literatüründe 
dış ticaret verilerinin kullanılmasıyla rekabet gücü ölçümü denildiğinde Balassa endeksi ilk akla gelen ölçüm 

tekniklerinden biri olmaktadır. Rekabet gücü ölçümünde literatürde çalışmaları incelendiğinde, Açıklanmış 

Karslılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) veya İngilizce literatürdeki kısaltmasıyla RCA Endeksi ve bundan türetilen 

modellerle ülkelerin dış ticarette avantajlı oldukları sektörlerin belirlendiği görülmüştür. Bu kapsamda yabancı ve 

yerli literatürdeki bir kısım çalışmaları aşağı özet olarak vermek mümkündür. 

Batra ve Khan (2005) Çin ile Hindistan’ın rekabet gücünü 2000-2003 dönemi için AKÜ yöntemi ile sektör ve 
ürün bazında analiz etmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre Hindistan’ın ağırlıklı olarak tarımsal ürünlerde 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu görülmüştür. Çin ise küresel piyasalarda hammadde yoğun üretimin yanı 

sıra makine ve ekipman üretimi alanında üstünlüğe sahiptir. Jucevicius ve Rybakovas (2010) Litvanya’nın tekstil 

ve hazır giyim sektöründeki rekabet gücü ölçülmüştür. Analiz aşamasında Balassa’nın AKÜ indeksi kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre Litvanya tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücüne sahiptir. Ancak, Asya 

ülkelerine kıyasla sektördeki rekabet gücünün daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bashimov (2014) tarafından 

yapılan çalışmada da AKÜ endeksinden yararlanarak Özbekistan pamuk sektörünün uluslararası rekabet gücünü 

belirlemeye çalışmıştır. 2001-2013 yıllarına ait ihracat verilerinin kullanıldığı analizde Özbekistan’ın pamuk 

sektöründe güçlü bir karşılaştırmalı avantaja sahip olduğu bu avantajlı konumun giderek zayıflamakta olduğu 

vurgulanmıştır. Bashimov (2017) tarafından yapılan çalışmada AKÜ ve Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı 

Üstünlükler (ASKÜ) indekslerinden yararlanılmıştır. 2001-2014 dönemi verileri kullanılarak yapılan analizlerde 
Orta Asya ülkeleri (Kazakistan hariç) tekstil ve hazır giyim sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 

bununla birlikte tekstil ve hazır giyim ürünleri ticaretindeki uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretimde 

kalite ve tasarıma daha çok önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Çoban ve Kök (2005) Türk tekstil endüstrisinin AB karşısındaki rekabet gücünü incelemişlerdir. Balassa 

tarafından geliştirilen açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler AKÜ endeksi sonuçlarına göre Türkiye’nin AB 

ülkeleri karşısında yüksek bir rekabet gücüne sahip olduğu belirlenmiş, ancak Türk tekstil endüstrisinin rekabet 
gücünde önemli düşüşler olduğu saptanmıştır. Erlat ve Erlat (2005), Türkiye’nin AB-15 karşısındaki rekabet 

gücünü 1990-2000 arası dönemi incelemişlerdir. Bu kapsamda Türkiye’nin hammadde ve emek yoğun mallarda 

uzmanlaştığı ve rekabet gücünün olduğu görülmüştür. Altay ve Gürpınar (2008) Türk mobilya sektörü için 2001-

2006 dönemi ithalat ve ihracat değerlerini kullanarak; AKÜ Endeksi ve diğer bazı endeksleri kullanarak Türk 

mobilya sektörünün uluslararası alandaki rekabet gücünü incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre Türk mobilya 

sektörünün artan küresel rekabete rağmen rekabetçi konumu zaman içerisinde güçlenmiştir. Ancak, rekabet gücünü 

geliştirmek ve artırabilmek için Ar-Ge, tasarım ve pazarlama gibi daha ileri rekabet unsurları üzerine yoğunlaşması 

gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Aydoğuş ve Diler (2009) Türk tekstil sektörünün Çin karşısındaki rekabet gücü 

analiz edilmiştir. Araştırmada 1996-2007 yılları için açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler katsayısı 

hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda tekstil sektöründe Türkiye’nin rekabet gücünün Çin’e göre yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Rekabet gücünün devam ettirilebilmesi için sektörde verimlilik, teknolojik gelişme ve Ar-Ge 
yatırımlarına önem verilmesi gerektiğine vurgulanmıştır. Şahin (2016) çalışmasında Türkiye ve Çin’in sektörel 

rekabet gücünü karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Elektrik ve elektronik endüstrisi, tekstil ve hazır giyim 

endüstrisi ve kimyasal ürün endüstrisi 2000-2013 dönemi için incelenmiştir. AKÜ Endeksi kullanılarak yapılan 

analiz sonuçlarına göre elektrik ve elektronik endüstrisinde Çin’in rekabet gücünün Türkiye’ye göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Tekstil ve hazır giyim endüstrisinde Türkiye ve Çin’in rekabet gücü yüksek çıkmıştır. 

Kimyasal ürün endüstrisinde iki ülkenin rekabet gücünün düşük olduğu görülmüştür. 

 3  Uygulama 

Rekabet gücü denilince‚ ülkenin dış ticaretteki partnerleriyle yaptığı ticarette düşük maliyet ve üretim faktörü 

avantajı gibi nedenlerle daha avantajlı olması ifade edilmektedir. Balassa’nın AKÜ endeksi, dış ticaret verilerini 

(ihracat-ithalat) kullanarak karşılaştırmalı üstünlükleri ölçmektedir. Rekabet gücü ölçümünde dış ticaret verilerinin 

kullanımı ilk olarak Liesner (1958) tarafından ortaya atılmış olmasına karşılık, en sık kullanılanı Balassa’nın AKÜ 
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indeksidir. Balassa’nın (1965), bir ülkenin belli bir mal ya da endüstri ticaretinde karşılaştırmalı üstünlüğünü 

ölçmek için, bu mal ya da endüstrinin toplam dünya ihracatındaki payının, ülkenin toplam ihracatındaki payına 

oranını veren bir indeks oluşturmuştur. Buradaki amaç, karşılaştırmalı üstünlüğün altında yatan kaynakları 

belirlemekten çok, ele alınan zaman diliminde ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığının 

belirlenebilmesidir (Yalçınkaya vd., 2014: 47-49). Liesner indeksi (L-RCA) olarak da tanımlanan bu indeks, bir 

ülkenin bir üründeki toplam ihracatının o ürünü ihraç eden diğer ülkelerin toplam ihracatına oranı olarak 

hesaplanmaktadır (Utkulu ve Seymen, 2004: 7-8). 

 
Burada ‘X’ ihracatı, ‘i’ bir ülkeyi, ‘j’ sektör ya da ürün grubunu, ‘n’ ise ülke gruplarını göstermektedir. Liesner’de 

herhangi bir ülkeye ilgili ürün ihracatının o ürüne ilişkin yapılan toplam ihracat payına işaret edilmektedir. Bela 

Balassa ise, Liesner’in bu indeksini ağırlıklandırıcı forma büründürerek aşağıdaki şekilde geliştirmiştir (Balassa, 

1965:99-123): 

 
Balassa endeksine göre ‘j’ ülkeyi, ‘t’ dönemi, ‘k’ ürün grubunu/sektörü ve ‘w’ dünya/ülke gruplarını 

göstermektedir. Büyük kesrin pay kısmı j ülkesinin t dönemindeki toplam k malı ihracatının, j ülkesinin toplam 

ihracatı içindeki payını göstermektedir. Aynı şekilde büyük kesrin payda kısmı dünyanın t dönemindeki k malı 

ihracatının, dünya toplam ihracatı içindeki payını göstermektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda eğer RCA2 

değeri ‘1’den büyük çıkmışsa, inceleme konusu yapılan ülkenin o sektörde/ürün grubunda uzmanlaşmış olduğu ya 

da bir başka deyişle rekabet gücüne sahip bulunduğu söylenebilir. Buna karşılık hesaplanan RCA2 değeri ‘1’den 

küçük çıkmışsa, ele alınan ülkenin o sektörde/ürün grubunda rekabet gücünün bulunmadığı, yani rekabet 

dezavantajına sahip olduğu belirlemesine gidilir. Dolayısıyla Balassa endeksi, bir ülkenin herhangi bir mal ya da 
sektördeki ihracatının toplam ihracatı içindeki payının, söz konusu mal ya da sektördeki dünyanın (ya da ülke 

grubunun) toplam ihracatındaki payına oranını ifade etmektedir. Böylece Balassa endeksini hesaplamak suretiyle 

bir ülkenin belli bir mal ya da sektörde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığı ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır (Sarıçoban ve Kösekahyaoğlu, 2017: 430-431). 

Kısaca Balassa’nın ortaya koyduğu RCA endeksi, ülkenin belli bir mal grubunda dış ticaretine ilişkin ekonomik 
performansını, rekabet gücünü ve özellikle de uzmanlaşma düzeyini yansıtmaktadır. Zira bilindiği gibi liberal 

anlayışın fırsat maliyeti kavramıyla geliştirmiş olduğu karşılaştırmalı üstünlükler argümanı, ülkelerin avantaj 

düzeyine sahip oldukları mallar veya hizmetlerde üretime yönelmelerinin işbölümü ve uzmanlaşma gereği çıktı 

fazlası elde edeceği ve bu fazlanın da dış satıma kanalize etmek suretiyle gelir artışı sağlayacağı ve buna karşılık 

dezavantajlı oldukları alanda ise dış alıma yönelmelerinin de daha fazla tüketim yapma imkanı sunacağını ifade 

etmektedir. Liberal argüman temelli olarak Balassa, ülkeler arasında fırsat maliyetlerinin farklı olmasından dolayı 

ülkelerin üretimde ve dış ticarette uzmanlaşacağını düşünmektedir (Balassa, 1977: 327). Balassa’nın endeksi daha 

sonra geliştirilerek çok değişik formları üretilmiştir. Bu kapsamda dış ticarette ithalatı da dikkate alan aşağıdaki 

endekste rekabet gücü ölçümünde sıkça kullanılan bir diğer yöntem olmuştur. Endeks, bir ülkenin ihraç ettiği 

mallardaki uzmanlaşma seviyesine ilişkin bilgi sunmaktadır. Bir malın ihracatının, ülkenin toplam ihracatı içindeki 

payının, söz konusu malın ithalatının ülkenin toplam ithalattaki payına oranı şeklinde formüle edilmektedir (Altay 

ve Gürpınar, 2008: 266) 

 
Burada; 

  ‘j’ ülkesinde ‘t’ döneminde yapılan ‘x’ malı ihracatını, 

   ‘j’ ülkesinden ‘t’ döneminde yapılan toplam ihracatı, 

  ‘j’ ülkesinde ‘t’ döneminde yapılan ‘x’ malı ithalatını, 

   ‘j’ ülkesinde ‘t’ döneminde yapılan toplam ithalatını göstermektedir. 

 

RCA >1 → ise ‘j’ ülkesinin, ‘x’ malında rekabet avantajına sahip olduğu; 

RCA <1 → ise ‘j’ ülkesinin, ‘x’ malında rekabet avantajının olmadığı veya düşük olduğu anlaşılır. 

Çalışmada yukarıdaki Balassa endeksi Özbekistan’ın dış ticaretindeki rekabet gücünü tespit etmek amacıyla 

kullanılması amaçlanmaktadır. Ancak, Özbekistan’ın dış ticaret ilişkileri içerisinde en yüksek paya sahip ülkelerle 
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olan ticari yapısındaki gelişmelerin belirlenmesinde rekabet gücü analizinin bir anlam içereceği ileri sürülebilir. 

Bu çerçevede Özbekistan’ın ticaretinde yüksek paya sahip olan ülkelerin belirlenmesi amacıyla bu ülkenin ithalat 

ve ihracatının ülkelere göre dağılımı inceleme konusu yapılmıştır. 

İTHALAT 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Azerbaycan 0,000 0,001 0,001 0,003 0,003 0,001 0,001 0,003 0,003 - 

Çin 0,029 0,020 0,069 0,141 0,138 0,161 0,201 0,197 0,210 0,210 

Kazakistan 0,094 0,067 0,073 0,132 0,119 0,121 0,088 0,080 0,089 0,096 

Kırgızistan 0,047 0,047 0,006 0,006 0,017 0,021 0,015 - 0,010 0,016 

Rusya - 0,137 0,257 0,199 0,201 0,210 0,215 0,229 0,210 0,206 

Türkiye 0,085 0,041 0,045 0,034 0,036 0,041 0,043 0,044 0,046 0,056 

TOPLAM 0,255 0,312 0,451 0,516 0,513 0,555 0,563 0,554 0,568 0,584 
           
İHRACAT 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Azerbaycan - - 0,026 0,002 0,008 0,001 0,001 0,004 0,001 - 

Çin 0,040 0,005 0,116 0,195 0,122 0,184 0,242 0,256 0,195 0,221 

Kazakistan 0,138 0,026 0,062 0,080 0,116 0,134 0,116 0,154 0,108 0,074 

Kırgızistan 0,051 0,029 0,015 0,014 0,013 0,011 0,012 - 0,009 0,010 

Rusya - 0,290 0,252 0,228 0,213 0,230 0,153 0,136 0,090 0,104 

Türkiye 0,035 0,033 0,067 0,129 0,142 0,137 0,102 0,125 0,109 0,097 

TOPLAM 0,264 0,383 0,538 0,649 0,612 0,697 0,626 0,675 0,512 0,505 

Tablo 1. Özbekistan’ın İhracat ve İthalatında Belli Başlı Partnerleri (%) 

Emir Timur’a atfen “Refah ve iktidar gücü, o ülkenin tüm topraklarını, hazine ve ordusunu da kapsayan ayrılmaz 

ikilidir” (Kılıçbeyli, 2004: 87) şeklindeki ifade sadece o döneme özgü değil, dünya durana kadar gerçekliği devam 

edecek bir ifadedir. Bu ifade gereği olarak ülkenin siyasal istikrarının desteklediği üretkenliğinin refahı, refahın da 

siyasal ve ekonomik istikrarı destekleyeceği ve dolayısıyla istikrar ile refah arasında karşılıklı bir nedensellik 

ilişkisinin bulunduğu açıktır. Şüphesiz yüksek refah için yüksek/katma değerli ürün üretilebilirliği önem arz 
etmektedir. Oysa üretim yapısı ikincil mallardan ziyade birincil/ilksel mal ağırlıklı olan Özbekistan’ın dış satımı 

da bunun bir yansıması konumundadır. Diğer bir ifadeyle Özbekistan ticaretinin daha çok ilksel mallar ağırlıklı bir 

yapıda olduğu ve bunun gereği dış satımda maliyet avantajı ile hareket edeceği ve bunun için de daha çok yakın 

ülkelerle ekonomik ilişkiler içerisinde bulunması kuvvetle muhtemeldir.  

Yukarıdaki tabloda Özbekistan’ın dış ticaretinde yoğun pay sahibi olan ülkelerle yaptığı ticaretin toplam ihracat 
ve ithalatı içindeki payı gösterilmiştir. 1995 yılında Özbekistan ithalatının ve ihracatının yaklaşık %25’inin bu altı 

ülke ile yaparken, zaman içerisinde dış ticarette bu ülkelerin payı artmış ve 2016 yılında ithalatının %58’ini ve 

ihracatının ise %50’sinin bu altı ülkeden gerçekleştirdiği görülmektedir. Özellikle ithalatta Rusya ve Çin büyük 

ağırlığa sahiptir. İhracatta ise ithalatta olduğu gibi yine Çin ve Rusya ön planda ve buna son zamanlarda 

Türkiye’nin de eklendiği görülmektedir. Bu veriler dikkate alındığında, çalışmaya konu olan Özbekistan’ın yoğun 

ticari ilişkiler içerisinde olduğu ülkelerin coğrafi ve sosyo-kültürel yakınlık içerisinde olduğu ülkelerden oluştuğu 

dikkate çekmekte; dolayısıyla hem coğrafi hem de sosyo-kültürel yakınlığı olan ülkelerle olan rekabet gücü 

araştırması yoluna gidilmiştir. Ayrıca geçiş öncesinde bu ülkelerin bir kısmının eski Sovyet stratejisinin bir 

yansıması olarak ileri-geri bağlantılarının zamana bağlı toparlanıp toparlanamadığı da inceleme konusu 

yapılmıştır. 

Çalışmada 1995-2016 dönemi yıllık ihracat ve ithalat değerleri SOTC mal sınıflamasına göre alınmış ve analize 

tabi tutulmuştur. Analizlerde ilk etapta eski Sovyetlerin içerisinde bulundukları ülkelerle ticari ilişkilerinde rekabet 

gücü inceleme konusu yapılmıştır. 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

Mal  

Sınıflaması 1996 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

0 1,05 - - 0,24 0,20 0,22 0,06 13,72 - 

1 - 0,08 - - - - - - - 

2 0,15 640,46 1,94 - 25,69 9516,09 2524,86 - - 

3 - - 3,02 2,46 - - - - - 

4 - - - - - - - - - 

5 0,02 0,29 0,00 0,20 0,33 0,16 0,45 5,50 - 

6 5,75 3,17 0,02 0,49 4,88 1,23 24,86 204,77 - 

7 0,44 2,87 0,10 1,47 91,31 37,15 2,58 9,02 - 

8 0,15 0,00 0,00 0,56 3,31 0,65 0,19 458,46 - 

9 - - - - - - - 2670,84 - 
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KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ 

Mal  

Sınıflaması 1996 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

0 0,03 2,29 2,19 0,63 0,96 5,94 - 0,72 4,12 

1 0,99 6,63 10,86 134,72 544,51 772,34 - 227,59 368,10 

2 0,37 0,04 0,01 0,20 0,17 0,11 - 0,19 0,55 

3 2,53 1,12 12,16 5,69 3,93 5,09 - 1,11 0,68 

4 2,64 - - - - - - - - 

5 5,64 4,63 3,76 244,80 7,81 2,91 - 7,38 3,26 

6 0,39 1,08 0,86 2,63 0,77 0,57 - 1,37 1,54 

7 0,15 0,49 0,07 0,37 0,15 0,16 - 0,08 0,12 

8 0,31 0,01 0,22 2,97 38,98 39,05 - 22,26 1,78 

9 0,10 - - 0,04 - - - - - 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 

Mal  

Sınıflaması 1996 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

0 0,05 0,01 0,17 0,06 1,08 1,16 1,02 0,81 1,29 

1 2,41 - 3,02 0,30 0,19 0,21 0,70 0,62 0,82 

2 0,10 0,03 0,01 0,13 0,11 0,12 0,06 0,24 0,15 

3 12,52 87,78 2,41 1,17 0,73 0,62 1,00 5,54 2,30 

4 24,93 - 0,01 14,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 1,09 185,52 1,82 9,27 4,12 3,53 2,20 2,86 5,56 

6 0,47 0,65 1,11 2,14 1,41 1,21 0,52 0,50 0,43 

7 0,90 3,67 3,17 0,90 11,67 7,35 10,96 0,27 0,14 

8 1,51 2,09 0,17 1,50 8,88 9,13 8,52 9,59 12,66 

9 - 1,42 - 1,55 - - - - - 
Not: 0: Gıda ve Canlı Hayvanlar, 1: İçecekler ve Tütün, 2: Akaryakıt Hariç Hammadde., 3: Mineral Yakıtlar, Yağlar ve İlgili 
Maddeler, 4: Hayvansal ve Bitkisel Katı-Sıvı Yağlar ve Mumlar, 5: Kimyasallar ve İlgili Ürünler, 6: Sanayi Malları, 7: Makine 
ve Ulaşım Araçları, 8: Çeşitli Mamul Eşya, 9: SITC’de sınıflanmayan Mal ve Diğer Eşya. 

Tablo 2. Özbekistan’ın Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan Karşısındaki Rekabet Gücü Analizi 

Özbekistan’ın dış ticaretine ilişkin yapılan rekabet gücü araştırması sonuçlarına göre Azerbaycan ile olan dış 

ticaretinde imalat sanayi ürünleri, makine ve taşıt araçları ile yakıt dışındaki ham maddeler açısından rekabet 

gücünün yüksek olduğu görülmektedir. Bu temel sektörel üstünlüğünün yanı sıra diğer sektörlerde de genel olarak 

Azerbaycan karşısında rekabet gücünde bir artış trendi içerisinde gözlenmektedir. Azerbaycan karşısında genel 

olarak dış ticaret fazlası verilmesi de bu durumu kanıtlar niteliktedir. Kazakistan ile olan dış ticarette de mineral 

yakıtlar ve yağlar, kimyasal ürünler ve çeşitli imalat sanayi ürünlerinde rekabet gücü avantajı bulunduğu 

görülmektedir. Kazakistan ile yapılan dış ticarette ise dengenin sürekli değiştiği, ancak kısmen karşılaştırmalı 

üstünlüğün Özbekistan lehine geliştiği görülmektedir. Kırgızistan ile olan dış ticarette ise içecek, kimyasal ürünler 
ve imalat sanayi ürünleri alanında rekabet gücünün varlığından söz edilebilir. Kırgızistan karşısında dış ticaret 

dengesinin özellikle son yıllarda açık verdiği de görülmektedir. 

Özbekistan’ın günümüz yükselen ekonomileri içerisinde yer alan ve bir tür dünya sanayi bacası konumuna geçen 

Çin ile ticareti ve 1991 öncesinde bayrağı altında bulunduğu Sovyetlerin en büyük mirasçısı konumunda olan 

Rusya ile ticaretinin zamana bağlı olarak yükselişe geçtiği açıktır. Buna ilaveten tarihi kökenleri itibariyle de 

bağımsızlık sonrası Türkiye ile olan ticaretinde yaşanan siyasal istikrarsızlık sonrası bir toparlanmanın varlığından 

söz edilebilir. Bu üç ülkeyle olan ticaretinin rekabet boyutu da Tablo 3’te verilmiştir. 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

Mal 

Sınıflaması 1996 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

0 - 0,02 0,00 0,00 0,20 0,14 0,40 0,62 0,88 

1 - - - - - - - - - 

2 38,70 17,25 117,60 338,38 206,89 86,08 57,29 42,66 20,53 

3 - 1,55 9,96 12,30 27,97 302,88 287,48 236,76 351,89 

4 - - - - - - - - - 

5 3,90 0,05 0,63 0,21 1,64 1,19 1,41 2,12 2,07 

6 0,00 0,91 0,04 0,02 0,33 0,21 0,36 0,73 0,57 

7 2,52 - 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 

8 - - - 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RUSYA FEDERASYONU 

Mal 

Sınıflaması 1996 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

0 5,88 6,22 22,87 4,63 2,70 1,63 0,91 0,99 1,99 

1 38,84 21,11 4,19 10,52 4,02 3,94 7,99 10,82 2,90 

2 4,54 13,10 2,65 0,56 0,15 0,28 0,69 0,74 0,82 

3 1,65 0,02 0,17 0,03 0,00 - - - - 

4 8,82 0,21 0,01 0,00 - - - 0,00 - 

5 0,24 0,10 0,20 0,70 0,44 0,39 0,44 0,58 0,70 

6 0,61 0,35 0,18 0,23 0,51 0,67 1,01 1,49 1,38 

7 0,26 0,43 1,01 1,89 2,54 2,65 1,58 0,65 0,39 

8 1,31 0,49 0,19 1,42 7,89 8,62 8,08 9,33 8,63 

9 - 0,02 0,01 0,12 1,61 2,93 - - 1,65 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Mal 
Sınıflaması 1996 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

0 0,00 0,14 0,37 0,69 0,69 0,63 0,55 2,12 2,65 

1 - - - - - - 0,00 - - 

2 132,11 133,37 29,72 11,33 4,09 2,18 1,82 2,48 1,66 

3 - 4,76 0,37 9,58 2,90 3,86 2,69 0,46 0,14 

4 - - - - - - - - - 

5 - 0,02 0,43 0,09 0,08 0,06 0,07 0,04 0,63 

6 1,75 1,22 1,99 2,92 3,42 3,11 3,56 3,75 2,74 

7 0,02 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 

8 0,00 0,00 0,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

9 0,55 - - - - - 2,27 - - 
Not: 0: Gıda ve Canlı Hayvanlar, 1: İçecekler ve Tütün, 2: Akaryakıt Hariç Hammadde., 3: Mineral Yakıtlar, Yağlar ve İlgili 
Maddeler, 4: Hayvansal ve Bitkisel Katı-Sıvı Yağlar ve Mumlar, 5: Kimyasallar ve İlgili Ürünler, 6: Sanayi Malları, 7: Makine 
ve Ulaşım Araçları, 8: Çeşitli Mamul Eşya, 9: SITC’de sınıflanmayan Mal ve Diğer Eşya. 

Tablo 3. Özbekistan’ın Çin, Rusya ve Türkiye Karşısındaki Rekabet Gücü Analizi 

Rusya ile olan dış ticarette ise gıda, tütün ve içecek ile sanayi malları ve çeşitli imalat sanayi ürünlerinde rekabet 

gücünün olduğu görülmektedir. Dış ticaret dengesinde ise genel olarak Rusya karşısında açık verilmektedir. Çin 

ile olan dış ticaret yapısı incelendiğinde, hammaddeler, mineral yakıtlar ve yağlar ile kimyasal ürünler alanında 

rekabet gücü olduğu görülmektedir. Çin ile olan dış ticarette oldukça geride olduğu ve dış dengenin de kimi yıllar 

Özbekistan lehine, kimi yıllar Çin lehine değiştiği görülmektedir. Özbekistan’ın Türkiye karşısında gıda, içecek 

ve imalat sanayi ürünlerinde rekabet gücü olduğu görülmektedir. Özellikle son dönemde dış ticaret dengesi de 

Özbekistan lehine değişmiştir.  

 4  Sonuç 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte yaşanan geçiş resesyonu pek çok ülke gibi Özbekistan’ı da ekonomik 

boyuta paralel biçimde sosyal ve siyasi olarak etkilemiştir. Geçiş resesyonunun derinden hissedilmesine göre 

ülkeler ikili bir sınıflama içerisinde yer almış; bir kısım ekonomiler daha derinden ve bir kısmı da daha hafif bir 

şekilde yaşamışlardır. Özbekistan da bu kategorize edilme şeklinde göre resesyonu daha derinden hissedenler 

sınıfında yer almıştır. Özbekistan’ın da dahil olduğu resesyonu derinden yaşayan ülkelerde bu derinliğin temel 

sebepleri arasında; (i) girdi-çıktı bağlantılarının kopmasının yanı sıra (ii) ekonomik açıdan devralınan üretim 

tesislerinin etkinlikten uzak kalması, (iii) üretimdeki düşüşler/işsizlik ve (iv) genel fiyatlar düzeyinde muazzam 
yükselişler, sosyo-ekonomik ve siyasi pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Ancak, genelde çoğu geçiş 

ekonomisinde zamanla piyasa ekonomisinin işleyişine daha fazla uyum sağlanması, gerek siyasal anlamda, 

gerekse ekonomik anlamda yeniden yapılanma süreçleri ve Özbekistan özelinde sahip olunan zengin doğal 

kaynaklar ülkenin gelişimini hızlandırmıştır.  

Burada gelişen dünya ile birlikte dışa açılma süreçlerine uyum gösterebilme yeteneğinin büyük önem arz ettiği 

söylenebilir. Hızlı bir gelişim için yurtiçi talepten daha fazlasına ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret 
ve bununla bağlantılı dış rekabet güçlerinin tespiti büyük önem taşımaktadır. Orta Asya geçiş ekonomilerinin 

önemli ülkelerinden biri olan Özbekistan’ın dış ticaretindeki rekabet gücünü inceleme konusu yapan bu çalışmada, 

Özbekistan’ın özellikle doğal kaynak zengini komşuları karşısında gıda, içki ve tütün sektörleri ile çeşitli mamul 
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eşya açısından avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çin ve Türkiye gibi yoğun ticari ilişkilerinin olduğu 

ülkelerle ise Akaryakıt Hariç Hammaddeler, Mineral Yakıtlar ve Yağlar ile Kimya sektörlerinde rekabet gücünün 

yüksek olduğu görülmektedir. Genel olarak Özbekistan’ın daha çok ilksel veya yarı işlenmiş mamullerde 

üstünlüğünün varlığı dikkat çekmektedir. 

Bu kapsamda Özbekistan’ın sahip olduğu doğal kaynak avantajını da kullanarak üstün olduğu alanlarda rekabet 

gücünü artırması, zayıf olduğu alanlarda ise doğal kaynak ihracatından elde ettiği geliri de kullanarak daha fazla 

sermaye ve teknoloji yoğun üretime geçmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Özellikle doğal kaynak 

zenginliğine dayalı ihracat kalemlerini geleceği olan alanlara kanalize etmenin hem Hollanda Hastalığına düşmeyi 

önleyeceği hem de Norveç’in yaptığına benzer uygulamalarla, yani zımnen Varlık Fonu oluşturmak suretiyle, 

geleceği sağlama çabaları içinde olmak gerekliliği açıktır. Dolayısıyla kalkınmanın sanayileşmeyle eşanlamlı 

olduğu düşüncesinden hareketle Özbekistan’ın sanayileşmeyi destekleyecek hamlelerini başta hammadde ve ilksel 

mamul ihracatını işleyecek şekilde dış ticarete kanalize etmesinin hem görece yüksek katma değer hem de istihdam 

etkileri yaratarak gelişmişliğini üst düzeye çıkarması beklenebilir. 
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Abstract 

Factoring is a nonbank financial institution which meets the financing needs of the enterprises and minimizes 

the non-payment risk and stock financing which is based on the bank loans are two alternative financing techniques 

that enables collateral and collection and financing to SME’s, suppliers and commercial enterprises. These two 

methods are important in terms of the advantages they provide to vendors and suppliers. Reducing the non-payment 

risk, securing liquidity to business, minimizing the risk level of sales by making them safer and increasing 

competition power on the market are among the advantages.  

Stock financing is another method which is much more recent than factoring became a current issue in 2000’s 

and developed to minimize non-payment risk and provide cash flow on the basis of bank loan. In Turkey, this 

method is only applicable to automotive industry for now. This method emerges as an advantageous method for 

businesses experiencing difficulties in financing, inability to collect their receivables, and the inability to deplete 

their inventories. With the stock financing method, car dealers have affordable and easy credit facilities in order to 

make payments to the main supplier in exchange for their existing inventories.  

The aim of this study is to compare factoring and stock financing method and revealing the advantageous and 

disadvantageous points of two alternative methods. 

 1  Giriş 

Almanlar tarafından geleneksel finansman biçimi olarak adlandırılan, alacakların geri ödenmeme riskini azaltan 

bir yöntem olan “factoring” işleminin tarihçesinin çok eskilere, bugünkü anlamıyla “modern factoring”in ortaya 

çıkışının ise 1890’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ne dayandığı ifade edilmiştir. 60’lı yıllarda faktoring 

işleminin Amerikan şirketlerinin girişimi sayesinde Avrupa’da uygulanmaya başladığı, 70’li yıllarda ise önce 

Japonya daha sonra ise Doğu Asya ülkelerinde uygulamaya başlandığı ifade edilmiştir (Kocaman, 1991). 

Alacakların ödenmemesi riskini minimize etmek, işletmeye nakit akışı kazandırmak adına geliştirilmiş bir diğer 

yöntem ise faktoring uygulamasına göre çok daha yeni olan, 2000’li yıllarda gündeme gelen ve banka kredilerine 

dayalı bir uygulama olan “stok finansmanı” yöntemidir. Türkiye’de şu an sadece otomotiv sektörü için uygulama 

alanı bulan bu yöntem finansman sıkıntısı, alacaklarını tahsil edememe, stoklarını eritememe sıkıntısı yaşayan 

firmalar için avantajlı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çalışmanın amacı alacakların ödenmeme riskini minimize eden, satışları güvenli hale getiren ve rekabeti artıran, 

işletmelere nakit akışı kolaylığı sağlayan biri banka dışı finans kuruluşu diğeri ise banka kredilerine dayanan bu 

iki yöntemin karşılaştırmasını yaparak avantajlı ve dezavantajlı noktalarını ortaya koymaktır. 

 2  Faktoring İşlemi ve İşleyişi 

Kredili satış yapan işletmeler için tedarikçi finansmanı olarak bilindiği ifade edilen faktoring; ülke içine ya da 

dışına kredili satış yapan işletmelerin nakit akışı sürekliliğini sağlamak için alacaklarını tahsil edememe risklerini 

“faktor” adı verilen - bir başkası hesabına hareket eden ya da faaliyette bulunan kişi (Demir ve Sipahi, 2000) - 

finansal kuruluşlara devretmesi işlemi olarak ifade edilmiştir (Kaya ve Gerekan, 2011). Kocaman (1991) modern 

factoring’in şu şekilde tanımlandığını ifade etmiştir. Faktoring; mal tesliminden kaynaklanan para alacaklarının 

satın alınmasıdır. Faktoring işleminde faktor, müşteri firma ve borçlu şeklinde 3 kesimin bulunduğunu belirtmiş 

buna göre bu 3 taraflı sözleşmedeki kesimler şu şekilde özetlenmiştir (Kocaman, 1991).  
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Şekil-1. Faktoring İşleminde Taraflar Kaynak: Kocaman,1991. 

Diğer bir tanımda ise faktoring “mal satan veya hizmet arz eden ticari işletmelerin yurt içine veya dışına 

yapacakları kredili satışlardan kaynaklanan kısa vadeli senede bağlı alacak haklarının, factor veya factoring şirketi 

adı verilen finansal kuruluşlar tarafından satın alınması temeline dayanan bir faaliyettir” (Onursal, y.t,). Faktoring 

işlemlerinin sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusu olduğu, vadenin 30-120 gün arası değiştiği bazı 

durumlarda ise 180 güne kadar uzayabildiği ifade edilmiştir.  

Faktoring işlemlerinde 2 tür maliyet söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Bunlar; faktoring komisyonu ve faiz 
unsurudur. Komisyon, faktörün alıcı hakkında araştırma ve istihbarat yapma, satış kayıtlarını tutma, borçlarını 

tahsil etme masrafları ile riski kabul etmesi karşılığında alınan ücret olarak ifade edilmiştir. Avans kullananlar için 

vadesinden önce çekilen paranın faizi ise faktör maliyetinin ikinci unsuru olarak ifade edilmiş; faiz oranını 

etkileyen unsurlar ise satıcı işletmenin piyasadaki prestiji, faktör ile olan ilişkisi ve müşterilerin risk durumuna 

göre değiştiği ifade edilmiştir. 

Birçok ülkede faktoring kuruluşlarının önemli bir kısmının banka ve finans kuruluşlarının katılımıyla kurulduğu 
belirtilmiştir. Türkiye’de 1990’lı yıllardan beri finansman modeli olarak hizmet ürettiği ifade edilen faktoring 

sektörünün 1994 yılında yapılan yasal düzenleme ile konumu sağlamlaştırdığı ifade edilmiştir. Faktoring 

sektörünün 2006 yılında ise BDDK denetimine tabi olduğu belirtilmiştir (Expo Factoring, 2011). Faktoring 

işlemlerinin ticari hayatta vadeli satışlara ivme kazandırma amacı olduğu vurgulanmış, büyük işletmelerin 

finansman sorunlarını çözme aşamasında KOBİ’ler kadar sıkıntı yaşamadığı, bu noktada faktoring işlemlerin 

özellikle KOBİ’ler açısından avantajlı olduğu ifade edilmiştir. Bu noktada faktoring işlemlerinin avantajları ise şu 

şekilde sıralanmıştır (Kaya ve Gerekan, 2011; Demir ve Sipahi, 2000).  

 Alacakların yönetimi ile nakde çevrilmesi kolaylığı 

 Finansman Hizmeti, İşletmenin likiditesinin artırılması 

 Satışların güvenli hale getirilmesi 

 Satışların risk düzeyinin azaltılması 

 Uluslararası piyasalarda güvenli alım-satım yapma imkanı sağlaması 

 Risk Üstlenme ve Teminat 

Faktoring çeşitleri; coğrafi konumuna göre ve sağlanan hizmete göre 2 ana başlık altında toplanmıştır. Buna göre 

coğrafi konumuna göre faktoring çeşitleri, ulusal faktoring ve uluslararası faktoring (ihracat faktoringi-ithalat 

faktoringi) ve iki factorlü sistem (tek faktoring ve karşılıklı faktoring) dir. Sağlanan hizmete göre faktoring çeşitleri 
ise; tam hizmet / rücu edilemez (geri ödemesiz) faktoring (finansman+ tahsilat hizmeti), rücü edilebilir faktoring 

(garanti + tahsilat + finansman hizmeti), vekalet faktoring, toptan faktoring, fatura indirimi, bildirimli faktoring 

(garanti + tahsilat + finansman hizmeti) ve bildirimsiz faktoring (garanti + finansman hizmeti), vade faktoringi 

şeklinde sıralanmıştır (Ülgen, 2004).  

Factor

Alacakları Satın 
Alan

Müşteri 
Firma

Alacakları 
Satan 

Borçlu

Mal 
Tesliminden 

Kaynaklanan 
Alacağının 
Yönelmiş 

Olduğu Kişi
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Faktoring işleminin uygulanamadığı satış şekilleri; peşin satışlar, konsinye satışlar, proforma satışlar, taahhütlü 

satışlar ve perakende satışlar olarak sıralanmıştır (Demir ve Sipahi, 2000).  

Faktoring işleminin işleyişi aşağıda olduğu gibidir (Demir ve Sipahi, 2000): 

 Müşteri satıcıya sipariş geçer. 

 Satıcı Faktoring kuruluşuna başvurarak müşterisi hakkında bilgileri verir. 

 Faktoring kuruluşu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra müşterisinin kredibilitesi doğrultusunda ön limit ve 

çalışma şartlarını satıcıya bildirir. 

 Faktoring sözleşmesinin imzalanması ile birlikte Faktoring kuruluşu belirlediği ön limiti kesinleştirir. 

 Satıcı malları ve üzerinde devir bildirimi bulunan faturayı müşteriye gönderir. 

 Satıcı aynı anda faturanın bir kopyasını Faktoring Kuruluşu’na gönderir. 

 Faktoring Kuruluşu daha önce anlaşılan sözleşme şartları çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. 

 Vade tarihinde fatura meblağı müşteriden tahsil edilir. 

 Faktoring Kuruluşu fatura bakiyesini satıcıya öder . 

Yurt içi (ulusal) faktoring işlemlerinin işleyişi bu şekilde gerçekleşirken, uluslararası faktoring işlemlerinde ise 

“Muhabir Faktoring Kuruluşu” adı verilen, ulusal faktoring işlemlerinde faktoring kuruluşuna ait olan ön limit 

belirleme fonksiyonunu üstlenen ve faktoring kuruluşunun kesin limit başvurusunu gönderdiği bir unsur yer 

almaktadır (Demir ve Sipahi, 2000). 

Başka bir ifadeyle faktoring işleminde müşterinin alacakları factor tarafından bedeli peşin ödenmek suretiyle 
satın alınmaktadır. Müşteri ticari faaliyet gerçekleştirdiği borçlularıyla bu faaliyetten ileri gelen alacaklarını toplu 

bir şekilde factor’e devretmektedir. Factor devraldığı, fatura bedelinin %80-90ı oranında olan bu alacakların 

bedelini peşin olarak ve vadesinden önce müşteriye öder. Factor alacakları temin etmek adına borçluya ihtarda 

bulunur, gerektiğinde cebri icra yoluyla tahsilat işlemini gerçekleştirir ve alacakların muhasebe kaydı işlemlerini 

yüklenir. Tüm bu hizmetler ve vadesinden önce ödeme kolaylığına karşılık alacağın fatura değerinin %0,5’i ile % 

2.5’u arasında bir komisyon ve müşteri tarafından kendisine devredilen alacakların tahsil edilememe riskini de 

üstlendiğinden “delkredere harcı” olarak ifade edilen ve fatura değerinin %0,2’si ile %0,4’ü arasında bir meblağ 

talep etmektedir. Müşteri alacakların tahsilinde faktoring yönteminin seçtiği takdirde tüm bu bedelleri ödemeyi 

kabul etmiş demektir. Söz konusu bu bedeller faktoringin maliyetini oluşturmaktadır (Tiryaki, 2006).  

 3  Banka Kredileri 

Günümüzde finansman ihtiyacı olan çoğu işletmenin öncelikle mevduat toplayan ve bu mevduatı kredi olarak 

kullandıran finans kuruluşları olan bankalara başvurdukları, söz konusu işletmeler için önemli olan noktanın ise 

en az maliyetle en uygun krediyi kullanmak olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda 2000’li yıllarda bilinirliği artan 

işletmelere düşük maliyetli ve mevcut stoklarının değeri karşılığında fon temin etmeyi amaçlayan alternatif bir 

yöntem olarak stok finansmanı karşımıza çıkmaktadır (Ceran, vd., 2014).  

Bankalar işletmelere faaliyetlerini finanse edebilmeleri açısından kredi temin ederek finansman kaynağı 

sağlamaktadırlar. Bankalar mevduat ya da diğer faaliyetleri sonucunda elde ettikleri paraları belirli kurallar 

çerçevesinde ve belirlenen kredi limitleri dahilinde ihtiyaç sahiplerine borç vererek ya da müşterilerinin lehine 

garanti ya da taahhütte bulunarak kullanırlar, borç verdikleri alacaklarını ise vadelerinde geri alarak, aynı 

faaliyetleri bir döngü içerisinde yeni ihtiyaç sahipleri ile gerçekleştirirler. Bu noktada banka kredisi şu şekilde 

tanımlanmıştır. “Bankaların yasalarını, iç kurallarını ve kendi kaynaklarını göz önünde tutarak, yapacağı istihbarat 

sonucunda gerçek ya da tüzel kişilere teminat karşılığında ya da teminatsız olarak para, teminat ya da kefalet 
vermek şeklinde tanıdığı olanak ya da sınırlardır” (Parasız, 2005).  

Bankaların kredi müşterileriyle ilişkilerinin zaman, güven ve risk unsurları üzerine inşa edildiği ifade edilmiştir. 

Bu noktada zaman unsuru; kredinin alınışı ve verilişi arasındaki süre olarak anılmakta ve “vade” olarak 

tanımlandığı ifade edilmektedir. Vade uzadıkça belirsizliğin de artacağı ifade edilmiş ve bunun risk unsurunu da 

doğru orantılı bir biçimde artıracağı belirtilmiştir. Yani bankalar müşterilerine sağladıkları fon ve itibarı bir süre 
sonra iadesini talep etmektedir (Delikanlı, 2010). Banka kredilerinde risk unsuru ise; bankalar tarafından 

kullandırılan kredilerin zamanında ve eksiksiz geri ödenmemesi ya da sözleşmede belirtilen koşulların yerine 

getirilmemesi ihtimali olarak ifade edilmiştir. Bankalar kredi temin ettikleri müşteriler ile güven unsuru 

çerçevesinde işlem yapmaktadır. Çünkü temin edilen kredinin geri alınabilirliği müşterinin kredibilitesiyle doğru 

orantılıdır. Bu noktada ister birey ister kurumsal kredi müşterisinin banka nezdinde ki itibarı kredinin güven 

unsurunu oluşturmaktadır. Banka kredilerinde teminat uygulanması ya da teminatsız kredi verilmesi güven 

unsuruna bağlı olarak değişmektedir (Delikanlı, 2010).  

Banka kredilerinin ekonomiye olan faydaları şu şekilde sıralanmıştır (www.muhasebedersleri.com/banka-

islemleri/kredi-islemleri-2.html, 2018).: 

 Üretim ve yatırımın hızlanmasına, artmasına yol açar. 
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 Finansal sistemde dolaşım olarak görev yapar. 

 İşletmelerin sermaye birikimine olanak sağlar. 

 Kullanılmaya hazır; ancak atıl bekleyen sermayenin iş alanına aktarılmasını sağlar. 

 Teşebbüs sahiplerinin gerekli sermaye için uzun bir süre beklemeksizin yatırım yapmalarına imkan sağlar. 

 Atıl ya da az gelir getiren tasarrufların değerlendirilerek, tasarruflara gelir getireceğinden tasarruflarda artışa 

imkan tanır  

 3.1  Stok Finansmanı 

Ülkemizde otomotiv sektöründe uygulama alanı bulan, otomotiv bayilerinin stoklarındaki araçlar karşılığında 

internet üzerinden kredi kullanmalarını sağlayarak bayilere kolay ve uygun finansman imkanı sağlayan yöntem 

“stok finansmanı” olarak ifade edilmiştir (Akbank). Müşterisi ile güven çerçevesi içerisinde hareket etmek zorunda 

olan bankalar fon talep edenlere kredilerin geri ödenmeme riskini azaltmak amacıyla “stok güvencesi karşılığında 

banka kredisi” temin etmektedirler. Bu noktada temin edilen kredinin geri ödenmemesi ihtimali durumunda 

güvence olarak kabul edilen kolay satılabilir, kolay saklanabilir ve istikrarlı fiyatlara sahip özelliklerini taşıyan 
stoklar piyasa değeri ya da defter değeri üzerinden satışa çıkarılarak paraya çevrilmekte olduğu böylece bankaların 

kendilerini garanti altına almakta olduğu ifade edilmiştir (Gürsoy, 2012).  

Bankalar tarafından kurumsal müşterilerinin nakit yönetimi ihtiyacını sağlamak adına standart ürün ve 

hizmetlerden ziyade alternatif ve ihtiyaca yönelik çözümler getirdiği, bu noktada hem kurumsal müşterilerine 

kolaylık sağlayan bankalar, buldukları çözümlerle de kendileri adına geri ödenmeme riskini minimize ederek 

karşılıklı fayda sağlamakta oldukları ifade edilmiştir (GarantiBank, 2009). 

 3.2  Stok Finansmanının İşleyişi 

Stok finansmanı bankaların “Doğrudan Borçlandırma Sistemleri” (DBS) dahilinde otomotiv bayilerine tahsis 

edecekleri yeni bir teminat modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Stok finansmanı yöntemi ile otomotiv bayileri, 

ana firmaya (tedarikçi) ödeme yapmak için stoklarındaki mevcut araçlar karşılığında uygun maliyetli ve kolay 

kredi imkanına sahip olmaktadır (Ceran, vd., 2014). Stok finansmanının işleyişi şu şekilde gerçekleşmektedir: 

 Otomotiv bayisi tedarikçi firmaya araç siparişlerini geçer. 

 Tedarikçi (ana firma) tarafından araç bedelleri bayilere iletilir. 

 Banka ile iletişime geçen bayiinin DBS limiti dahilinde, banka tarafından araç bedelleri tedarikçi firmanın 

hesabına gönderilmektedir. 

 Tedarikçi firma teminat olarak gösterilecek araçlara ait teknik bilgileri bankaya göndermektedir.  

 Belirli bir vade içerisinde bayi tarafından kredi bankaya geri ödenir.  

Özetle bayiler stoklarında bulunan araçların rehin edilmesi karşılığında bankalardan kredi kullanabiliyor. 

Araçlara ait tedarikçi firmadan bankaya gönderilecek teknik belge karşılığında bu araçlar teminat olarak kabul 

edilebiliyor (Yönetim Haber, 2012). Daha önceleri bayilerin galerilerinde duran henüz satılmamış araçların 

teminat olarak kullanılamadığı ancak bu finansman yöntemi ile henüz satılmamış araçların karayolları uygunluk 

ya da teknik belge olarak ifade edilen bir belge ile teminat olarak kabul edilebildiği ifade edilmiştir. Bu yöntem ile 

bankalar açısından alacakların geri ödenmemesi riskini minimize edildiği yönünde belirtilmiştir. Stok finansmanı 
yönteminin bayiler, tedarikçi firma ve bankalar açısından avantajları şu tabloda özetlenmiştir (Ceran, vd., 2014). 

Bankalar Açısından Bayiler Açısından Tedarikçi Firma Açısından 

Ürün yelpazesinin 

genişletilmesi 

Etkin “İşletme Sermayesi 

Yönetimi”nin gerçekleştirilmesi 

Alacak riskinin minimize 

edilmesi 

Yeni müşteri portföyünün 

oluşturulması 

Nakit akışının hızlandırılması Nakit akışının hızlandırılması 

Var olan müşterilerle olan 

işbirliğinin artırılması 

Kolay bir şekilde sistem üzerinden 

kredi talebi, takip ve raporlama 

olanağı 

Sistem üzerinden takip ve 

raporlama olanağı 

Yapılandırılmış ve riski düşük 
kredilendirme olanağı 

 Bayilere sağlanacak finansman 
kolaylığı ile satışların artırılması 

Çalışma verimliliğinin 

sağlanması 

  

Tablo-1. Stok Finansmanı Yönteminin Bankalar, Bayiler ve Tedarikçi Firma Açısından Avantajları Kaynak: 

Ceran, vd., 2014. 

Kredibilitesi yüksek ancak krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olarak karşımıza çıkan otomotiv 

sektörünün bu şekil finansman sistemi ile mali kriz dönemlerinde henüz satılmamış araçların teminat olarak 

gösterebilmesiyle birlikte teminat sorunlarının ortadan kalktığı ve ellerindeki stoğu daha hızlı eritebilme şansına 

sahip oldukları ifade edilmiştir (Yönetim Haber, 2012).  
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Ülkemizde şimdilik sadece otomotiv sektöründe uygulama alanı bulan stok finansmanı yöntemi Garanti Bankası 

ve Mercedes-Benz Türk arasındaki “Stok Finansmanı” çözümüyle 2009 Adam Smith Ödülüne layık görülmüştür. 

Garanti bankası tarafından Mercedes Benz-Türk’e özel olarak geliştirildiği ifade edilen stok finansmanı çözümüyle 

uluslararası “Treasury Today Adam Smith 2009” ödülleri çerçevesinde, “ İşletme Sermayesi Yönetimi” 

kategorisinde En İyi Uygulama ve İnovasyon ödülünü aldığı ifade edilmiştir (GarantiBank, 2009). Garanti 

bankasının yanı sıra Akbank, ING Bank ve TEB gibi bankalarında stok finansmanı ile uygulamaları olduğu 

bilinmektedir. 

 4  Alacakların Geri Ödenmemesi Riskine Karşı Faktoring ve Stok Finansmanı 

Factor adı verilen bir banka ya da faktoring şirketi ile müşteri arasında, müşterinin yapacağı ticari satışlardan 

doğacak alacakları devralarak tahsilini üstlendiği bir ilişki olarak ifade edilen faktoring işlemi alacakların tahsiline 

ilişkin hizmet faaliyetlerinden oluşmaktadır. Faktoring işleminin nakit sağlama, hizmet verme ve ödenmeme 

riskini üstlenme gibi bir fonksiyonu olduğu ifade edilmiştir (Tiryaki, 2006). Fon talep edenlere bunu kredi 
yöntemiyle tedarik eden bankalar da alacakların geri ödenmemesi riskine karşılık nakit yönetimi alanında 

kendilerine alternatif çözüm arayışları sonucunda stok finansmanı yöntemini geliştirmişlerdir. Şimdilik otomotiv 

sektöründe uygulanan bu yöntemle bayilerle tedarikçi firmalara önemli avantajlar sağladıklarını ifade eden 

bankalar bu yöntem ile sadece müşterilerine değil aynı zamanda hem tedarikçilere hem de kendi işlerine de 

operasyonel avantaj sağlamaktadırlar. Stok finansmanı yöntemi ile bayiler tedarikçilere yapacakları ödemeler 

karşılığında stoklarındaki araçlar için tamamen elektronik ortamda kredi imkanına kavuşmakta olup, işletme 

sermayesi ihtiyacını karşılayarak, ticaretin finansmanını gerçekleştirebiliyorlarken, hem tedarikçi hem banka 

operasyonel yüklerinden kurtulup alacakların riskini minimize ediyor (GarantiBank, 2009).  

Faktoring işleminde taraflar müşteri, factor şirketi ya da bankası ve müşterinin ticari faaliyetini gerçekleştirdiği 

borçlusu olarak 3 taraf varken, stok finansmanı yönteminde de aynı şekilde müşteri, borçlusu ve banka 

bulunmaktadır. Her iki yöntem de alacakların tahsilinde finansman, hizmet ve teminat fonksiyonu üstlenmiştir. 

Her iki yöntem de müşterilerine ön ödeme (avans) imkanı sağlamaktadır (Tiryaki, 2006).  

Ancak faktoring yönteminde ön ödeme fatura değerinin %80-90’ı kadar bir meblağ iken, stok finansmanı 

yönteminde temin edilen kredi faturanın tamamını kapsamaktadır. Faktoring işleminde teminat olayı factor şirketin 

alacakların ödenmemesi riskini üstlenmesi anlamına gelirken, stok finansmanında alacakların ödenmemesi 

durumunda teminat olarak gösterilen araçlar banka tarafından piyasa ya da defter değeri üzerinden satılarak temin 

edilmektedir. Faktoring işlemlerinin maliyetine karşılık, stok finansmanında ise krediye uygulanan faiz oranları 

işlemin maliyetini oluşturmaktadır. Ayrıca stok finansmanının ülkemizde sadece otomotiv sektöründe uygulanması 

ve uygulanabilirliğinin beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarıyla sınırlı olması ihtimali işletme sermayesi temin 

etme konusunda faktoring işlemlerini daha cazip göstermektedir.  

 5  Sonuç 

BDDK verilerine göre şu an ülkemizde 72 faktoring şirketinin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Ülkemizde 

uygulanmaya başladığından beri faktoring sektörünün hızla büyüme gösterdiği, işletme sermayesi sağladığı ve bu 

noktada firmaların dış kredi arayışını azalttığı ifade edilmiştir. Factor, müşteri ve müşterinin borçlusu şeklinde 3 

taraflı bir finansman tekniğidir. Bu yöntemde işlemin maliyetini ön ödeme, cebri icra yoluyla alacağın tahsili, 

alacakların muhasebe kaydı gibi işlemler oluşturmaktadır. Factor kuruluşu, borçlunun ödeme gücünü araştırıp, geri 

ödenmeme riski düzeyini öğrendikten sonra alacakları satın almayı reddedebilmektedir. Stok finansmanında da 

aynı şekilde müşteri, borçlu ve banka şeklinde 3 kesin bulunmaktayken, banka krediyi müşterinin stokları karşılığı 
temin etmekte olduğundan, bankanın müşterisine kredi tedarik etmeme durumu söz konusu değildir.  

İşletmeler için uygun maliyetli finansman imkanları ticaret için en önemli unsurlardandır. Alacağın tahsilini 

kolaylaştıran söz konusu iki yöntemde de işletme sermayesi sağlanmaktadır ve her iki yönteminde maliyeti 

bulunmaktadır. Stok finansmanı yönteminde kredi temin etme olayı elektronik ortamda kolay bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Bu finansman tekniklerinde alacaklar vadesinden önce temin edildiği için, işletmeler ve 
tedarikçiler bu fonları başka alanlarda değerlendirme imkanına sahip olmaktadır Stok finansmanının uygulama 

alanının geniş olmaması, faktoring işlemlerinin de vadeye bağlı olarak uygulanması tekniklerin kısıtları olarak 

gösterilebilir. Banka kredilerinde ve faktoring işleminde müşterinin kredibilitesinin araştırılması gerekliliği ve risk 

unsuru söz konusudur. Ancak stoklar karşılığı kredi verildiğinden stok finansmanı yöntemi banka açısından 

alacakların temin edilememesi riskini asgariye indirmektedir.  

Yeni bir teknik olan stok finansmanı yönteminin uygulanabilir alanlarının araştırılması ve artırılması işletmeler 
ve bankalar açısından atılacak önemli adımlardandır. Böylece finansal sistem de hem bankalar hem de ana firmalar 

geri ödenmeme riskini asgari düzeye indirecek, bayiler mali kriz dönemlerinde etkilenmeden ticari faaliyetlerini 

yerine getirebilecektir.  
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Abstract 

When the historical process is evaluated, it is known that the increase in welfare level of each country increases 

the average life of human life. However, it is important to test the environmental Kuznets hypothesis when 

economies are related in terms of the intensity of industrial development and the type of energy used. The main 

objective of this study is to determine the relationship between the Kuznets curves and the life curves based on the 
Kuznets curve approach and to analyze the impact of urbanization and health expenditures on the average lifetime. 

A sample of Asian countries selected as reference to the study was created and analytical findings covering for 

the period 2005-2014 annual data were obtained using the Generalized Method of Moments (GMM). The 

mentioned data base of Asian countries consists of Turkey Statistical Institute and the World Bank statistical 

indicators. The results of these search are of the nature to contribute to the policy development of the country's 

governments and are in line with the theoretical expectations. 

 1  Giriş 

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde her bir ülkenin refah düzeyindeki artışın insan ömrünü belli bir düzeyde 

arttırdığı bilinmektedir. Nitekim bir toplumun sosyal refah fonksiyonu analojik bir yaklaşımla bireysel tüketicilerin 

fayda fonksiyonlarıyla ilişkilidir. Farklı bireylerin farklı fayda seviyelerinden tatmin olduğu varsayımından 

hareketle her bir ülkede beklenen ömrü (yaşam süresini) iyileştiren ve/veya kötüleştiren alternatif pozisyonlar 
incelendiğinde, bu duruma karşılık gelen temel belirleyenleri tartışmak bu çalışmanın ana konusunu 

oluşturmaktadır.  

Beklenen yaşam süresinin ekonomik büyümeye bağlı olduğu dikkate alınırsa; orta ve uzun vadede gerçekleşen 

beklenen yaşam süresi çevre ekonomisinden etkilenmekte, kullanılan doğal kaynaklar ve enerjinin kullanım 

biçimini kapsayan dünya ekolojik dengesinden soyutlanamamaktadır. Dünyadaki ekolojik denge olgusu, 
evrendeki sistemin alt bir sistemi olarak yaşam süresinin iç dinamiğini belirleyen temel bir unsurdur. 

Bu çalışmanın tarafımızca öngörülen temel kurgusu, iç dinamik olarak belirlenen entropinin yaşam süresini 

doğrudan etkilediği kabul edilerek yapılmaktadır. Bu kapsamda termo dinamiğin ikinci kanunu olarak bilinen 

entropi, fiziki/biyolojik sistemi bir düzenden düzensizliğe sürüklemekte, beklenen yaşam süresini, niceliksel bir 

ölçütle kısıtlayan faktörlerin etkisi altında CO2 salınımı üzerinden (1 + εt)
−1 kendiliğinden işleyen bir düzen 

çerçevesinde rassal bir sonuç olarak değerlendirmektedir. 

Ancak güdülenmiş kendini yenileyen yatırım süreci, “entropi” (karbondioksit ve benzeri çevre kirliliği yaratan 

unsurlardan dolayı) etkisiyle kaçınılmaz olarak beklenilen yaşam süresini azaltır. Yaşam süresini kısıtlayıcı entropi 

unsuru, içine doğulan tabiatın yaşanabilir saflığının bozulmasına ve kirletilmesine neden olduğu içindir ki, uzun 

dönemde özgün olan yatırım değeri yani beklenen ömür daha erken tükenmektedir. Yani gelirin gelecekteki 

değerini dikkate aldığımızda; bugünkü değer olarak hesaplarsak (iskonto oranı benzeri karşılık gelen CO2), 

tabiattaki entropi düzeyi beklenen yaşam süresini aşağıya doğru çekmektedir. Dolayısıyla birey ömrü entropiye 
maruz kalmamış olsaydı, beklenen ve gerçekleşen yaşam süresi bir birine eşit olacaktı diyebiliriz. 

Burada yazarlar, analize konu olan beklenen yaşam süresinin, örneğin karbondioksit salınımının olumsuz etkisi 

altında olduğu hipotezini bir analoji ile referans almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın teorik çerçevesi 

oluşturulurken indirgemeci bir yöntemle on dokuzuncu yüzyıldan beri tartışıla gelen çevre ekonomisinin en temel 

konularından biri olan Çevresel Kuznet Eğrisi (ÇKE) ilişkisi ile beklenen yaşam süresi arasında dinamik bir bağ 

kurulmuştur. Araştırmaya konu olan beklenen yaşam süresindeki artışın, birçok ekzojen değişkene bağlı olduğu, 
bir başka ifade ile endojen ve eksojen değişkenlerin olumsuz entropi etkisini ofset ettikten sonra telafi edilmiş bir 

beklenen yaşam süresinin ortaya çıktığı iddiasında bulunulmaktadır. Burada iktisat teorinde bilinen getirinin 

piyasalaşması benzeri bir analoji ile her bir birey açısından entropinin beklenen yaşam süresini rassal olarak 

belirlediği sonucuna ulaşılmakta ve böylece modelin bağımlı değişkeni bu çalışmanın odağına yerleştirilerek, 

yukarıda belirtilen sav test edilmektedir. Nitekim ülke ekonomilerinin kalkınma süreci ile sanayileşme arasındaki 

ilişki, genellikle ilgili ülkede kullanılan enerjinin türüyle de yakından ilişkilidir. 
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Bu çalışmanın temel amacı, yazarların Kuznet Uyarlamalı ömür eğrileri tasavvurunu teorik bir temel üzerinden 

tanımlamak; her bir bireyin kendini yenileyen yatırım faaliyeti içinde olduğu analojisinden hareketle beklenen 

yaşam süresinin temel belirleyenlerini GMM yönteminden yararlanarak analiz etmektir.  

Çalışmanın geriye kalan kısmı şu şekilde planlanmıştır. Birinci kısımda modelde açıklanan değişken kabul 

edilen beklenen yaşam süresi (rassal değişken kabul edilen ömür eğrileri) verisinin entropi altında nasıl ortaya 

çıktığı nedensellik yönüyle ele alınmaktadır. İkinci kısımda çalışmanın yöntemi incelenmektedir. Buna göre 

matematiksel olarak ifade edilen ÇKE (Simon Kuznets, 1955) hipotezine göre çevresel bozulma ve kişi başına 

gelir arasında nasıl ki ters U şeklinde bir ilişki varsa, tarafımızca geliştirilen temel hipoteze göre çevre kalitesi 

etkisi altında belirlenmiş beklenen yaşam süresi ve kişi başına düşen gelir arasında da “tersine hiperbol” şeklinde 

tanımlanabilecek yapısal bir ilişki vardır. Bu hipotez modele eklenen diğer kontrol değişkenleri ile aşağıda verilen 

öngörüler çerçevesinde analiz edilmektedir. Üçüncü kısımda ise, analojik kurgu esas alınarak oluşturulan temel 

hipotez, veriye erişilebilirlik koşulları altında Asya ülkeleri içinden seçilmiş 27 ülke üzerinden modellenerek test 

edilmekte, bu kapsamda elde edilmiş tahminci sonuçları rapor edilmektedir.  

Özetle bu çalışma, bildiğimiz kadarı ile ilk kez tarafımızdan yapılan bir hipotez/kurgu testi niteliği taşıdığı için 

literatüre yapacağı katkı yönüyle de araştırmacıları motive etmekte, politika yapımcılarına yönelik önerilerle 

tamamlanmaktadır.  

 2  Entropi Altında Beklenen Yaşam Süresine Yönelik Teorik Bir Kurgu 

Burada önce teorik bir çerçevenin sınırları analojik bir yaklaşımla belirlenmektedir. Analize konu olan değişken 

beklenen yaşam süresi, her bir birey açısından değer yaratma ve tüketerek sönümlenme sürecinin kesintisiz ana 

kaynağı olup, emek arz zinciri olarak tanımlanmaktadır. Analize esas yapılan analojinin temel gerekçesi, 

refah/değer yaratan tüketim ve üretim faaliyetinin doğasındaki ana faktör olan insan üzerinden açıklanmasıdır. 

İktisadi hayat açısından doğal faktör olan bireysel emeğin bir yandan kendini yenileyerek fayda sağlama ve üretim 

yapması zorunluluk iken; diğer yandan sağlanan faydanın artan sosyal refahı maksimum düzeyde tatmin etmesi 
için giderek büyüyen emek faktörünün niteliğini de iyileştirmesi (beklenen yaşam süresinin kalitesindeki ilerleyiş 

ve artan nüfus ) bir gerekliliktir. Nitekim veri bir gelir üzerinden rasyonel bir tüketici faydasını maksimum eder 

iken; bir girişimci de veri bir maliyet üzerinden çıktının miktarını maksimize etmektedir.  

Her birey yaratılış dokusundan gelen bir içgüdü/inanç ile kendine yatırım yapar. Burada gelir-yatırım ilişkisine 

bağlı olarak bireyin beklenen yaşam süresince faktör gelirleri cinsinden yarattığı satın alma gücü, fayda 

fonksiyonunun temel kısıtını oluşturmaktadır.  

Beklenen yaşam süresi ve sağlanan fayda üretime bağlı olduğu için yukarıdaki analojik yaklaşımı sürdürürsek 

her bireyin toplam harcamalarına yönelik fayda indeksi öncellikle birey tarafından üretilen mallar üzerinden 

oluşmaktadır. Denklem (1) de yer alan üretim süreci, beklenen yaşam süresi ile özdeşleşen faktör kısıtı altında 

optimize edilmektedir. Örneğin ilgili bireyin zaman içinde meydana getirdiği üretim süreci aynı zamanda bireyin 

kendine yaptığı yatırım ilişkisi ile aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 

𝐹(𝑞12, … , 𝑞𝑠,𝐿+1, 𝑥11, …… , 𝑥𝑛𝐿) = 0                                                   (1) 

Bu yatırım; yani yaşama güdüsü kendini yenileyen gelir benzeri bir etki ile tüketimin de kaynağını 

oluşturmaktadır (Henderson ve Quandt, 1958). Bu bağlamda her birey ömrü boyunca tükettiği mal sepeti üzerinden 

fayda indeksini maksimize etmek ister:  

𝑈∗ = 𝑈(𝑞11,… . , 𝑞𝑛𝑇) + 𝜆∑ (𝑦𝑡 − ∑ 𝑝𝑗𝑡𝑞𝑗𝑡
𝑛
𝑗=1 )(1 + 휀1𝑡)

−1𝑇
𝑡=1                                                                                  (2) 

Burada sırasıyla 𝑈∗ fayda indeksini,(𝑞11, … . , 𝑞𝑛𝑇) üretilmiş tüketim mallarını; 𝜆 iki dönem içinde her bir mal 

çifti arasındaki ikame oranını eşitleyen ortak faydayı;  𝑦𝑡 her bireyin aktif çalışma hayatında emek cinsinden boş 

zaman ile çalışma saati arasındaki tercihine bağlı olarak sağladığı gelir kısıtını; 𝑝𝑗𝑡𝑞𝑗𝑡 üretilmiş tüketim mallarına 

yapılan harcamaları;(1 + 휀1𝑡)
−1entropi üzerinden tanımlanmış iskonto oranını ifade etmektedir. 

−
𝜕𝑞𝑗𝑡

𝜕𝑞𝑘𝜏
=

𝜕𝑈 𝜕𝑞𝑘𝜏⁄

𝜕𝑈 𝜕𝑞𝑗𝑡⁄
=

𝑝𝑘𝜏(1+𝜀1𝜏)

𝑝𝑗𝑡(1+𝜀1𝑡)
(𝑗, 𝑘 = 1,… . . , 𝑛)                                                                                                              (3) 

                        (𝑡, 𝜏 = 1,… … , 𝑇) 

Eşitlik (2)’de yer alan denklem sistemini kısmi türevini alarak sıfıra eşitlersek (eşitlik 3), sadeleşmiş bir dönem 

analizi üzerinden tüketmek ve üretmek için yaşam süresini belirleme koşulunu açıklayabiliriz. Buna göre denklem 

sisteminde yer alan indirgenmiş fiyat olgusunu analojik bir yaklaşımla indirgenmiş beklenen yaşam süresi ile 

ilişkilendirebiliriz. Yani entropi etkisi ile ortaya çıkan karbondioksit oranı (1 + 휀𝑡)
−1, yaşam süresince hem 

üretilen hem de tüketilen malların iskonto oranına göre daha az tüketilmesini, hem de daha az tüketim için beklenen 

yaşam süresini azaltması sonucunu doğurur ki bu durum beklenen yaşam süresi ile tüketilen mallar arasında ikame 

etkisi olarak da açıklanabilir. 

Üreticinin kapsayıcı doğası fonksiyonel bağlamda verimlilik ve eş ürün eğrileriyle; tüketicinin kapsayıcı doğası 

ise, tatmin düzeyi ve eş fayda eğrileri üzerinden alternatif davranış modellerinin ortak paydası olan tek değişken 

cinsinden açıklanabilmektedir. Yani üretim için katlanılan emek-maliyet ve tüketim açısından sağlanılan emek-
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gelir üzerinden genelleştirilerek kurgu denklem 4 sosyal fayda fonksiyonu üzerinden toplulaştırılmaktadır 

(Henderson ve Quandt, 1958). 

𝑊 = (𝑈1, 𝑈2)                                                                                             (4) 

Yukarıdaki 4 nolu denklem eşitliği denklem (1) kısıtı altında düzenlenerek denklem (5) elde edilmektedir. 

𝑊∗ = 𝑊[𝑈1(𝑞11, 𝑞12, 𝑥1
0𝑥 − 𝑥1), 𝑈2(𝑞21, 𝑞22, 𝑥2

0𝑥 − 𝑥2)] + 𝜆𝐹(𝑞11 + 𝑞21, 𝑞12 + 𝑞22, 𝑥1 + 𝑥2)                         (5) 
Bu denklem sisteminin çözümünün pareto optimal kaynak tahsis sonucunu doğurduğu bilinmektedir. 

Bu bağlamda refah fonksiyonun iki ana bileşeni olan tüketim ve üretim olgusunun içsel ortak paydası emektir. 

Emek satın alma gücü yaratabildiği ölçüde refahtan pay almakta, iktisadi hayatı sürdürülebilir kılan yegane faktör 

olarak indirgeme aracı olmaktadır. Bir sosyal refah fonksiyonu toplumun ya da egemen bir devletin kaynak tahsis 
düzenine bağlı olarak işlevsel olur. Farklı bireylerin farklı fayda düzeylerinden sağladığı alternatif tatmin 

pozisyonu, insanların varlıklarını da sıralanabilir kılmaktadır. Dolayısıyla kaynak tahsisine yönelik monotonik 

dönüşüm tam rekabet koşulları referans alınmakla birlikte eksik rekabet koşullarında gerçekleşmektedir 

(Henderson ve Quandt, 1958). 

Burada zaman içinde (tek dönemden çoklu dönemi içine alan) iskonto oranı üzerinden gelecekteki bir değerin 

bugünkü değere indirgenmesiyle ilgili teorik referanstan hareketle yukarıdaki analojik yaklaşım sürdürülmektedir. 
Bu analojide gelir düzeyi, nasıl ki sosyal refah fonksiyonunun temel kısıtı ise bu geliri yaratan yaşam süresi de bir 

benzetme ile iktisadi faaliyetin en temel reel kısıtı olarak değerlendirilmektedir.  

Bu olguyu açıklamak için rasyonel bir bireyin (sosyalleşme davranışıyla kurumlaşan aile de bireyden sorumlu) 

başlangıçtan/doğumdan itibaren her yıl artarak bir yaş ilerlemek suretiyle 100 yaş/yıla erişilebileceğini kabul 

edelim. Böylece ardışık zaman dilimleri ( t+1… ..t+m) itibariyle tüketim ve üretim fonksiyonlarının bileşkesine 

“T” inci piyasalaşma dönemini eklediğimizde; beklenen yaşam süresi birikimli yaşı oluşturacak şekilde birer yıl 
ilave ile artması gerekirken, entropi kaynağının etkisiyle beklenen yaşam süresi olması gerekenden daha az 

artmaktadır. Yani karbondioksit ve benzeri salınımlar beklenen ömrü kısaltmaktadır. Burada bireyin yaptığı tüm 

iktisadi faaliyetin temel kısıtının insanın kendine yaptığı yatırım benzetmesi ile (tüketim ve üretimde kısıt kabul 

edilen gelir gibi) bizatihi kendisi olduğu; beklenen yaşam/yılı süresinin ise zaman içinde entropi üzerinden 

maksimize edildiğini düşünelim. Diğer bir ifadeyle entropisiz bir dünyada/ortamda beklenen birikimli yaşam 

süresinin (ceteris paribus) daha uzun olacağı kaçınılmaz bir kabuldür. Dolayısıyla her bir bireyin içine doğduğu 

başlangıç zamanından itibaren yaşam boyunca beklenen yaşam süresine yaptığı ortalama bir yıllık ilave artış, 

marjinal (1 + 휀𝑡)
−1entropi üzerinden azalmaktadır. Nitekim entropinin olumsuz etkisinin ilerleyen zaman içinde 

tam elimine edildiğini varsayarsak; elimine edilen entropi oranının hesaba katılmamış olması durumunda 

planlanan yaşam süresi gerçekleşen yaşa eşit olur. Dolayısıyla ilave ömür kazanmak için bireyin kendine yaptığı 

yatırımın toplam getirisi analojik bir yaklaşımla şu şekilde hesaplanabilir: bt(1 + it) (1 + it+l) . . . (1 + i,--1). Burada 

bt başlangıç yaşı 1, Türkiye üzerinden 2005-2014 dönemi ortalama entropi oranı 0.051 iken ( 1+0.051) 90 yaşına 
karşılık gelen entropi altındaki yaş 82’dir (Henderson ve Quandt, 1958). 

Bir bireyin beklenen yaşam süresine karşılık gelen faaliyet dönemince beklenen yaşam süresi üzerinden kendine 

yaptığı yatırımın toplam getirisi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (Henderson ve Quandt, 1958): 

휀𝑡𝜏 =
𝐽

𝑏𝑡
=

𝑑𝐽

𝑑𝑏𝑡
= (1 + 𝑖𝑡)(1 + 𝑖𝑡+1)… . . (1 + 𝑖𝜏−1) − 1                                                                                               (6) 

Şimdi her bireyin yaşam süresi beklentisine yönelik entropisiz yaş kazancının (planlanan yaşa erişme ihtimali), 

entropi (0.10) altında gerçekleştiğini dikkate alırsak, 100 yaşına karşılık gelen entropi altındaki yaş 87.44’tür.  

Türkiye örneği üzerinden CO2 emisyon oranı 0.051 metrik küp ise, başlangıçta yaşı 1 iken takip edilen yılda 

olması gereken reel yaş 1.90, üçüncü yılda ise 2.76’dır. Bu iteratif sürece göre planlanan yaş 100 olduğunda entropi 
etkisiyle gerçekleşen yaş 91.5 üzerinden sönümlenmektedir. Bu durumda entropinin olumsuz etkisi büsbütün 

kaldırılmış olsa (휀 = 0) planlanan yaş gerçekleşen yaşa eşit olacaktır. Bu durum formül yardımıyla aşağıdaki 

şekilde tanımlanmaktadır (Henderson ve Quandt, 1958):  

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2

(1+ 12)
……… . +

𝑦𝜏

(1+ 1𝜏)
                                                                                                                                       (7) 

Yine her bireyin beklenen yaşam süresini veya toplumsal düzeni emek arz zincirinin bir parçası gibi görelim, 

buradan da daha ileri bir analoji yaparak, insan organizmasını zaman içinde yıpranan bir makine gibi kabul edelim. 

Buna göre her birey bir öncesini takip eden organizmanın bir parçası olduğunda, planlanan ömür bir makine 

ömrüne benzetilebilir. Bu durumda ilk makinenin faaliyetinden sağlanan kazanç miktarını yıpranma dönemi ile 
birlikte düşünelim. Bu analojiye göre insan organizmasının da türünü sürdürmeye yönelik yaptığı yatırım 

üzerinden insanlığa hediye/bağış olduğunu kabul edelim. Bu türünü sürdürmeye yönelik organizma, bağışlama 

olgusu içinde yaşadığı topluma rant benzeri bir kazanç/kar sağlamaktadır. Yani insan hayatı bir yandan 

sonlanırken, diğer yandan emek değer olgusu üzerinden kendine yaptığı yatırım (ikame ve idame) arz zincirine 

dönüşmektedir. Bu analojik yaklaşıma göre beklenen yaşam süresi içinde insan organizmasının bir makine gibi 

planlandığını hesaba katarsak, ilk insanın aktif yaşının (çalışma hayatına katılım) birinci yılından itibaren kendini 

yenilemesi ve arz zincirinin tamamlayıcı bir ögesi olması kar benzeri rantın sürdürülebilirliği ile mümkündür. 

İnsan organizmasının hayatını kaliteli kılmak için sağladığı faaliyetlerden doğan karın bugünkü değeri, beklenen 

yaşam süresi ile örtüşmektedir. Bu durum şu şekilde formüle edilmektedir: 
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Öncelikle denklem 5’te yer alan refah fonksiyonu ile kar fonksiyonunun benzer bir işlevselliğe karşılık geldiğini 

kabul edelim. Buradan daha ileri bir analoji yaparsak, sağlanan refah beklenen yaşam süresini sürdürülebilir 

kılıyorsa her bireyin hayatı organizmanın doğası gereği sönümlendiğinde makine benzeri bir arz zinciri de 

yaratmaktadır. Yani her bir birey beklenen yaşam süresi içinde hem biyolojik olarak kendi türünü devam ettiren 

bir miras bırakmakta, hem de kendini yenilerken topluma beklenen ömrü içinde yarattığı değer kadar bir 

kazanç/kar bırakmaktadır. Bu rant benzeri kar formüle edildiğinde, insanın sürekliliğinden doğan toplam kar olup 

bugünkü değeri reel olarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 

𝜋 = ∑ 𝜋𝑘 =
∫ 𝑍(𝑡)𝑒−𝑖𝑡𝑑𝑡−𝐼0+𝑆(𝑇)𝑒−𝑖𝑇𝑇
0      

1−𝑒−𝑖𝑇
∞
𝑘=1                                                                                                                           (8) 

Burada 𝜋 beklenen ömürden sağlanan kazanç, 𝑘 üretilen ve tüketilen mal, 𝑍(𝑡)𝑒−𝑖𝑡  planlanan ömrün yıl içinde 

entropi oranında azalması ve yıllık beklenen yaşam süresi, 𝐼0 beklenen yaşın başlangıç değeri, 𝑆(𝑇)𝑒−𝑖𝑇 her bir 
bireyin beklenen ömrü içinde meydana getirdiği gelirden harcanan kısım kadar eksiltildiğinde topluma bıraktığı 

maddi tasarrufun dönem içindeki indirgenmiş tasarrufu, 1 − 𝑒−𝑖𝑇  ise geometrik ilerlemenin sonsuza giden 

toplamının indirgeme oranıdır (1 + 𝑒−𝑖𝑇 + 𝑒−𝑖2𝑇 + 𝑒−𝑖3𝑇 + ⋯). Bu indirgeme genelde geometrik ilerleme olarak 

bilinir ve 𝑎, 𝑎𝑟, 𝑎𝑟2 …n. dönemde (sonsuza giderken) 𝑎 (1 − 𝑟)⁄ ’ye yaklaşır. Yani 𝑎 = 1 ise 𝑟 = 𝑒−𝑖𝑇 < 1 olur 
(Cleaver-Hume, 1953). 

Yukarıdaki denklemin T’ye göre türevini alır ve eiT(1 − e−it) ile çarparsak aşağıdaki denklem 9 elde edilir; 

𝑍(𝑇) + 𝑆′(𝑇) =
1

𝛿
[∫ 𝑍(𝑡)𝑒−𝑖𝑡𝑑𝑡 − 𝐼0 + 𝑆(𝑇)

𝑇

0
]                                                                                                                (9) 

Burada 𝛿 = (1 − 𝑒−𝑖𝑇) 𝑖⁄ = ∫ 𝑒−𝑖𝑡𝑑𝑡
𝑇

0
her bireyin 𝑇 dönemi boyunca gelir akımına ait 1 $’ının bugünkü değerini 

göstermektedir. 

Buna göre makine benzeri her organizma değer yaratarak kendini yenilemektedir. Bireyin kendini yenileme 

süreci aşağıdaki koşul altında gerçekleşir:  

Arz zincirinde yer alan her takipçi birey, öncelikle kendine yatırım yapmanın yenileme maliyetinin yıllık 

ortalama getirisinin (birikimli tasarrufu üzerinden) bugünkü değerinden, takipçisi olduğu organizmanın 

tükenme/yıpranma değerini (kendisine aktarılan miras) çıkartır. Geriye kalan net yıllık ortalama getirinin bugünkü 

değerini, yıllık quasi-rant benzeri net yıpranma akımının marjinal oranına eşitler. 

Özetle sonsuzluk uzayında yer alan her organizma/insan mevcut faaliyeti ile takipçisi olan bireyin faaliyetleri 
arasında bir tercih yapmaktadır. Bu durum pareto optimalitesinden sağlanan fayda imkânları eğrisiyle 

örtüşmektedir. Örneğin babanın sağladığı fayda 𝑈𝐵 olsun. Takipçisi evladın sağladığı fayda 𝑈𝐸  ise, zamanlararası 

tercih ölçütü altında tek bir dönem referans alındığında beklenen yaşam süresi üzerinden her iki birey kayıtsız 

kalacağı bir davranış gösterecektir.  

 3  Literatür 

Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) teorik bir kavram olup gelir artışı ve çevresel bozulma arasındaki ilişkiyi 

açıklamaktadır. Kavram, ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkinin ters U şeklinde olduğunu ortaya 

atan Simon Kuznets (1955)’in adıyla anılmaktadır. Bu ters U şeklindeki hipotezin çevresel göstergelere 

uyarlanması ise, ilk kez Grossman ve Krueger (1991) tarafından yapılmıştır.  

Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımına göre, başlangıçta ülkelerin kişi başına gelir düzeyi düşük iken çevresel 
kirlilik (yani karbondioksit salınımları) sanayileşmeye bağlı olarak artmakta; ancak ekonomi büyüdükçe çevresel 

kirlilik azalma eğilimi göstermektedir (Antonakakisa vd. 2017; Sulemana vd. 2016; Sharma 2011). Burada gelir 

ve CO2 emisyonu arasında ters U şeklinde bir ilişki bulunmaktadır. Literatürde ekonomik büyüme ve çevresel 

kirlilik veya CO2 emisyonu arasındaki ilişki üç yönden ele alınmıştır. Birinci görüş ekonomik büyüme - çevresel 

kirlilik (CO2emisyonu) ilişkisini incelemekte ve ÇKE hipotezinin geçerliliğinin testine odaklanmaktadır. 

İkinci görüş ekonomik büyüme ile enerji tüketimi ilişkisini incelemekle beraber, yüksek düzeyde ekonomik 
büyümenin daha fazla enerji tüketimini gerektireceği ve enerji kullanımındaki artan etkinliğin de daha yüksek 

seviyede ekonomik kalkınmayı uyaracağı tezini savunmaktadır. Üçüncü görüş ise, iki teorik yaklaşımı birlikte ele 

almakta, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve CO2 emisyonu ilişkisini birlikte açıklayan çok değişkenli 

modellerle tanımlanmaktadır (Sharma, 2011). 

Burada Kuznets hipotezi literatürde bilinen üç görüşten farklı bir yaklaşımla değerlendirilmekte; özellikle 
“beklenen yaşam süresi” olgusu bu hipotez ile ilişkilendirilerek, yukarıda yapılanan analojiden hareketle “Ömür 

Eğrilerine Kuznet Uyarlamalı Bir Yaklaşım” sergilenmektedir. Ayrıca bu çalışmada beklenen yaşam süresi ile 

birlikte ÇKE hipotezinin geçerliliğinin testi de amaçlandığı için, ekonomik büyüme – çevresel kirlilik ilişkisine 

dayanan birinci görüş bu çalışmanın temel literatürünü oluşturmaktadır.  

Çevresel kalite ve ekonomik kalkınma arasında görülen ters-U şeklindeki ilişkisinin “bilindik” tartışmasına 

yönelik yapılan tanımlamalarda, sanayileşmenin başlangıç aşamalarında insanlar temiz hava ve sudan daha çok iş 
bulma ve gelir elde etme çabası içinde olmaları, toplumun vergi ödeyemeyecek kadar fakir ve bunların yanında 

çevresel düzenlemenin zayıf olması nedeniyle kirliliğin hızlı bir şekilde artacağı düşünülmektedir. Eğri boyunca 
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kişi başına kirlilik orta gelir aralığında düşmekte, zengin toplumlarda ise, sanayileşme öncesi seviyenin altına 

inmekte, öncü endüstriyel sektörler temizleyici oldukça insanlar çevreye daha fazla önem vermeye başlamakta, 

düzenleyici kurumlar daha etkin çalışmaktadır (Dasgupta vd, 2002). 

Çevre konusunda çalışmaları bulunan ilk yazarlar, kalkınmanın başlangıç aşamasında sanayileşme arttıkça 

tarımla beraber kaynak çıkarımının yoğunlaşmasını savunmuşlardır. Sonuç olarak, hem kaynakların tükenmesi 

hem de atık çıkarımı CO2 emisyonunun artışını hızlandırmıştır. Diğer yandan yüksek kalkınma düzeyinde gelişmiş 

ülkeler daha çok hizmetler sektörüne yönelmekte ve daha etkin teknolojiler sayesinde CO2 emisyon düzeyini 

azaltabilmektedir. Yapılan ilk çalışmaların önemli eksiği, iki değişkenli modelleri kullanmaları ve CO2 emisyonunu 

etkileyen diğer değişkenleri modelden dışlamalarıdır. CO2 emisyonunu etkileyen diğer ilgili değişkenlerin modele 

dahil edilmesi çok değişkenli modelleri kullanan güncel bir literatürün doğmasına yol açmıştır (Al-mulali vd. 

2015; Öztürk ve Al-Mulali 2015; Marsiglio vd. 2016; Ibrahim ve Law 2016; Cho. vd. 2014; Esteve ve Tamarit 

2012; Öztürk ve Acaravci 2010; Nasir ve Rehman 2011; Zhang ve Cheng 2009).  

Apergis ve Öztürk (2015) çalışmasında 1990 – 2011 yılları arasında 14 Asya ülkesinde (Bangladeş, Endonezya, 

İran, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Çin, Nepal, Umman, Pakistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Arap 

Emirliği) karbondioksit emisyonu ve GDP arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemiştir. Çok değişkenli 

model çerçevesinde kişi başına CO2 emisyonu, kişi başına GDP, nüfus yoğunluğu, toprak parçası, endüstriyel 

payın GDP’ye oranı ve kurumsal kaliteyi ölçen dört gösterge temel değişkenler olarak analize dahil edilmiştir. 

Yazarlar teorik beklentilerle uyumlu olarak ve ÇKE hipotezini destekler yönde kişi başına gelir ve emisyon 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ters U-şeklinde ilişkinin varlığını göstermişlerdir.  

Özcan (2013), 12 Orta Doğu ülkesinde 1990 – 2008 dönemi boyunca ÇKE hipotezinin geçerliliğini panel veri 

yöntemi ile incelemiştir. Çalışmasında GDP ve CO2 emisyonu arasında ÇKE hipotezinin aksine 5 Orta Doğu ülkesi 

için U şeklinde ilişki görülürken, 3 ülkede (Mısır, Lübnan, Birleşik Arap Emirliği) ÇKE hipotezini destekler 

nitelikte ve ters U şeklinde ilişkinin varlığına rastlanmıştır. Ayrıca uzun dönemde GDP’den CO2 emisyona tek 

yönlü nedenselliğin olduğu görülmektedir.  

Al-Mulali vd. (2015) çalışmalarında çevresel kirliliği temsilen ülkelerin ekolojik ayak izini kullanmışlardır. 

Çalışmada ÇKE hipotezinin geçerliliği 93 ülkenin gelir düzeyi üzerinden araştırılmıştır. Sabit etkiler ve 

genelleştirilmiş momentler metodunun kullanıldığı çalışmada üst, orta ve yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde 

ÇKE hipotezini destekler bulgulara ulaşılırken, alt, orta ve düşük gelir grubundaki ülkelerde hipotezin geçerli 

olmadığı görülmüştür. 

Doğan ve Şeker (2016) Avrupa Birliği ülkelerine yönelik yaptıkları çalışmada reel gelir ve ikinci dereceden reel 

GDP’deki artışın karbondioksit emisyonu üzerinde sırasıyla pozitif ve negatif anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 

ve ÇKE hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir.   

Shahbaz vd. (2015) enerji yoğunluğu ve CO2 emisyonu arasındaki ilişkiyi çevresel modele ekonomik büyümeyi 

dahil ederek Sahra Altı Afrika ülkeleri üzerinden incelemiştir. Uzun dönem panel eş bütünleşme sonuçları enerji 

yoğunluğunun CO2emisyonu üzerinde pozitif etkisinin olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda ekonomik 

büyümenin doğrusal olmayan ve doğrusal terimleri ile CO2 emisyonu arasında ÇKE hipotezini destekler yönde 

sırasıyla pozitif ve negatif ilişki görülmüştür.  

Literatürde ÇKE hipotezinin geçerli olmadığı çalışmalar da yer almaktadır. Örneğin Antonakakisa vd (2017) 

çalışmalarında çıktı – enerji – çevre arasındaki dinamik ilişkiyi panel vektör oto regresif modeller ve etki tepki 

analizlerinden yararlanarak analiz etmişlerdir. Yazarlar enerji tüketiminin ekonomik büyüme ve emisyon 

üzerindeki etkisinin faklı ülke grupları için heterojen olduğu sonucuna varmışlardır. Ters U şeklindeki ÇKE 

hipotezinin de test edildiği çalışmada devam eden büyüme sürecinin sera gazı emisyonunu artırdığı görülmüştür. 

Yazarlar gelişmiş ülkelerdeki büyümenin çevresel kirliliğin dışında gerçekleşmediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Öztürk ve Al-Mulali (2015) çalışmasında yönetme yetkinliği ve yolsuzluğun kontrolünün 1996-2012 dönemi 

için Kamboçya’da gelir ve kirlilik arasındaki ters U şeklindeki ilişkinin oluşumunu destekleyip desteklemediğini 

araştırmışlardır. Genelleştirilmiş momentler metodu ve iki aşamalı en küçük kareler yönteminin kullanıldığı 

çalışmada ekonomik büyüme ve ekonomik büyümenin karesine ait katsayıların sırasıyla negatif ve pozitif 

olmasından dolayı yazarlar ÇKE hipotezinin geçerliliğine yönelik bir sonuca ulaşmışlardır.  

Onafowora ve Owoye (2014) çalışmalarında Brezilya, Çin, Mısır, Japonya, Meksika, Nijerya, Güney Kore, 

Güney Afrika ülkelerinde ÇKE hipotezine dayalı olarak karbondioksit emisyonu, ekonomik büyüme, enerji 

tüketimi ve ticari açıklık arasındaki uzun dönem ve dinamik ilişkiyi incelemiştir. Yazarlar değişkenler arasında eş 

bütünleşme olup olmadığını Gecikmesi Dağıtılmış Oto Regresif Model (ARDL) yardımıyla, katsayıların 

istikrarlılığını ise, CUSUM ve CUSUMSQ testleriyle araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar ekonomik büyüme ile CO2 

emisyonu arasında görülen ilişkinin N–şeklinde ve tahmin edilen dönüm noktasının örneklem ortalamasının 

oldukça üzerinde olmasından dolayı altı ülkede ters U şeklindeki EKC hipotezinin geçerli olmadığını göstermiştir. 

Ters U şeklindeki hipotezin sadece iki ülkede - Japonya ve Güney Kore – geçerli olduğu görülmüştür.  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/banglade%C5%9F
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/endonezya
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/kore%20cumhuriyeti
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/malezya
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/%C3%A7in
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/nepal
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/umman
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/singapur
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/arap%20emirli%C4%9Fi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/arap%20emirli%C4%9Fi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/birle%C5%9Fik%20arap%20emirli%C4%9Fi
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/kambo%C3%A7ya
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 4  Veri Seti ve Yöntem 

Analizde 27 Asya ülkesi için 2005-2014 dönemine ait doğuştan beklenen yaşam süresi, kişi başına gayri safi 

yurtiçi hasıla (2011 yılı sabit fiyat ve satın alma gücü paritesine göre uluslararası dolar cinsinden hesaplanmış), 

kişi başına gayri safi yurtiçi hasılanın karesi, kişi başına karbondioksit emisyonu (kişi başına metrik ton cinsinden 

hesaplanmış), kentleşme oranı (toplam nüfus içerisinde kent nüfusunun oranına göre hesaplanmış), kişi başına 

sağlık harcamaları (sağlık harcamalarının kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payına göre hesaplanmış) 

değişkenlerinin verileri kullanılmıştır. Söz konusu değişkenlere, kullanım kolaylığı sağlaması açısından analizde 

kısaltılarak yer verilmiştir. Bu kapsamda analizde; doğuştan beklenen yaşam süresi BYS, kişi başına gayri safi 

yurtiçi hasıla GDP, kişi başına gayri safi yurtiçi hasılanın karesi GDPKARE, kişi başına karbondioksit emisyonu 
EMS, kentleşme oranı KENT, kişi başına sağlık harcamaları SH_GDP olarak yer almıştır. 

 4.1  Hipotez Testinde Kullanılan Yapısal ve Kontrol Değişkenlerin Tanımı 

Bu kısımda açıklayıcı değişkenlerden olan GDP’nin, özellikle yukarıda yapılan analoji üzerinden açıklanan 

değişken olarak tanımlanmış beklenen yaşam süresi ile ilişkili olduğu varsayımı esas alınmaktadır. Bu ilişkinin 

(gdp ile beklenen yaşam süresi ilişkisi) olumsuz entropi etkisini ofset eden gelir artışıyla açıklanabileceği 

varsayımından hareketle Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımının denklem sisteminden yararlanılmaktadır. 
Araştırmaya konu olan yukarıda da belirtilen temel hipotezin yanı sıra, aşağıdaki türev hipotezler aynı zamanda 

çalışmanın sorularını da (örneğin kişi başına gelirdeki artış beklenen dinamik yaşam süresini artırıyor mu? Bunlar 

arasında bir ilişki var mı? gibi sorular) oluşturmaktadır. Temel hipotezi GDP üzerinden, türev hipotezleri ise 

tamamlayıcı kontrol değişkenler üzerinden test etmeye yönelik denklem sistemi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;  

𝐵𝑌𝑆𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑌𝑆𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃 + 𝛽3𝐺𝐷𝑃𝐾𝐴𝑅𝐸 + 𝛽4𝐸𝑀𝑆 + 𝛽5𝐾𝐸𝑁𝑇 + 𝛽6𝑆𝐺_𝐺𝐷𝑃 + 𝑢𝑖𝑡 
β2=β3=0 ise, kişi başına gelir ile beklenen dinamik yaşam süresi arasında bir ilişki yoktur. 

β2> 0, β3< 0 ise, gelir arttıkça beklenen dinamik yaşam süresi önce marjinal değer olarak artan, daha sonra 

entropinin azalma eğilimi altında marjinal değer olarak azalan bir artış göstermektedir. Buna göre gelir ile beklenen 
yaşam süresi arasındaki ilişki, Çevresel Kuznets Uyarlamalı ömür eğrisi olarak tanımlandığında tersine hiperbol 

bir eğri şekli ortaya çıkmaktadır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Kuznet Uyarlamalı Ömür Eğrileri 

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımının entropi altındaki geçerliliği şu 

işlevsel koşullarla açıklanabilir: Birincisi, entropi altında beklenen yaşam süresi, kişi başına artan milli gelirin bir 

fonksiyonu olmakla birlikte gelirdeki bu artış hızı artan sanayileşmenin getirdiği çalışma saatlerindeki artışla 
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açıklanmaktadır. İkincisi, çalışma saatleri ve boş zaman tercihini açıklayan teoriden bilindiği gibi kişi başına milli 

gelir düzeyindeki artış çalışma saatleri başına ücret artışı üzerinden yansımaktadır. Burada birey önce çalışmayı 

boş zamana tercih etmekte (negatif ikame etkisinin pozitif gelir etkisini telafi etmesi), ardından belli bir eşikle 

açıklanabilen gelir düzeyine erişildikten sonra (pozitif gelir etkisinin negatif ikame etkisini telafi etmesi) boş 

zamanı çalışmaya tercih etmektedir. Bu durum analojik bir yaklaşımla CO2 ve benzeri salınımlar içinde geçerlidir. 

Şekilde görüldüğü gibi bir başlangıç varsayımından hareketle gelir artışına yol açan çalışma süresi 6 saatten 8 

saate çıktığında, CO2 salınımı da 0.4 birimden 0.8 birime çıkmaktadır. Ancak burada artarak artan CO2 salınımına 
katlanma durumunda olan birey, gelirdeki artışın etkisiyle CO2 salınımındaki artışın bir kısmını telafi ederek, 0.6 

birimlik bir salınıma (çevre kirliliğine) razı olmaktadır. Bu durumda negatif ikame etkisi pozitif gelir etkisinden 

büyüktür. Dolayısıyla entropi altında beklenen yaşam süresi artarak artmaktadır.  

Analojik “biyo – ekonomik mekanizmayı” sürdürdüğümüzde görülmektedir ki; kişi başına düşen milli gelirdeki 

yüksek artış karşısında giderek boş zamanı çalışmaya tercih eden bireyin aynı şekilde pozitif gelir etkisi ile negatif 

entropi etkisini giderek daha da telafi edeceği beklenir. Bu beklentinin ana kaynağı ekonomik gelişmenin sağladığı 
imkânların entropiyi azaltan yöntemleri de ortaya çıkarmasıdır. Bu mekanizmanın kaçınılmaz sonucunu bilen 

rasyonel bir birey, şekilde görüldüğü gibi pozitif gelir etkisinden yararlanarak, entropinin negatif ikame etkisini 

büsbütün telafi etmekte, hatta CO2 salınımı başlangıç durumundan daha düşük bir düzeye erişebilmektedir. 

Örneğin başlangıç durumunda CO2 salınımı 0.4 birim iken (e noktası), artan ekonomik faaliyet ve ilerleyen 

entropideki artış sürecini dikkate aldığımızda, salınım önce 0.4 birimden 0.6 birime ulaşmaktadır. Ardından gelen 

ardışık bir zaman süreci ile bu artışlar karşısında negatif entropiyi önemli ölçüde azaltan tekniklerdeki gelişmeden 

dolayı CO2 salınım düzeyi 0.9 birime çıkması gerekirken, ilerlemeci faaliyetin kaçınılmaz bir sonucu olarak bu 

oran 0.2 birime inmektedir.  

Bu noktadan itibaren modele dahil edilen kontrol değişkenleri üzerinden türev hipotezler aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir: 

 β1> 0 modeldeki dinamik özelliklerin geçerliliğine yönelik bilgi parametresi olup, bugünkü beklenen yaşam 

süresindeki ortalama artışın geçmişteki yaşam süresindeki artışla açıklanacağını gösterir ve katsayı işaretinin 

pozitif olması beklenir.  

 β4< 0 ise, CO2 salınımının kurgulanan teorik yaklaşımda ifade edildiği gibi beklenen yaşam süresini 

belirleyen örtük bir indirgeme değişkeni olduğu kabul edilirse, bu değişkenin yaşam süresi üzerindeki etkisinin 

tutarlılığını test etme karakteristiğini taşımaktadır. Teste konu olan katsayı işaretinin negatif olması beklenir.  

 β5> 0 ise, kontrol değişkenlerinden kentleşme oranının dinamik yaşam süresini artırması beklenir.  

 β
6
> 0 ise, sağlık harcamalarının kişi başına gelir içindeki payı olup, dinamik yaşam süresini arttırması 

beklenir. 

 4.2  Yöntem 

Çalışmada 2005-2014 yılları arasında 27 Asya ülkesi için uyarlanmış Kuznet hipotezi aşağıdaki model 

yardımıyla test edilmektedir: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑥𝑖𝑡
′ 2𝛽 + 휀𝑖𝑡                                                                                                                                 (1) 

휀𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 

E[𝜇𝑖] = 𝐸[𝑣𝑖𝑡] = 𝐸[𝜇𝑖𝑣𝑖𝑡] = 0 

Burada 𝑦𝑖𝑡 beklenen ömür süresini, 𝑥𝑖𝑡 bağımsız değişkenler vektörünü (𝐺𝐷𝑃, 𝐺𝐷𝑃𝐾𝐴𝑅𝐸, 𝐸𝑀𝑆, 𝐾𝐸𝑁𝑇, 

𝑆𝐺_𝐺𝐷𝑃); 휀𝑖𝑡  hata bileşenlerinden sabit etkiler𝜇𝑖 ve kendine özgü (idiosyncratic) şoklar 𝑣𝑖𝑡 olmak üzere iki 

ortogonal (dikey) bileşeni; 𝑖 ve 𝑡 alt simgeler olup, sırasıyla ülke ve zaman dönemini göstermektedir.  

Sabit etkileri ortadan kaldırmak için Anderson ve Hsiao (1981) (1) nolu eşitliğin farkını alarak, ∆𝑦𝑖,𝑡−1 yerine 

(hata terimi ile olan otokorelasyonu önlemek için) 𝑦𝑖,𝑡−2’yi araç değişken olarak kullanmıştır. Daha ileri bir 

yaklaşımla Arellano ve Bond (1991) dinamik panel veri modelleri için Fark GMM yaklaşımını önermiştir. Burada 

Anderson ve Hsiao (1981)’nun birinci fark denklemindeki ∆𝑦𝑖,𝑡−1ve ∆𝑥𝑖,𝑡−1değişkenleri yerine 𝑦 ve 𝑥’nin bütün 

gecikmeli değerleri araç değişken olarak kullanılmakta olup matris formu aşağıdaki gibidir: 

𝑍𝑖 =

[
 
 
 
[𝑦𝑖1, 𝑥𝑖1

′ , 𝑥𝑖2
′ ] 0 … 0

0 ⋱ … 0
⋮
0

⋮ ⋱
0 …

⋮
[𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖,𝑇−2, 𝑥𝑖1,…,

′ 𝑥𝑖,𝑇−1
′ ]]

 
 
 
                                                                                    (2) 

Yukarıda yer alan matris (𝑇 − 2) (𝑇 − 1) 2⁄  boyutlu aşağıdaki moment koşuluna karşılık gelmektedir: 

E[𝑦𝑖,𝑡−1∆휀𝑖𝑡] = 0; her bir 𝑡 ≥ 3, 𝑙 ≥ 2 için.                                                                                          (3) 

Arellano-Bover/Blundell-Bond tahmincisi araç değişkelerin birinci farkını sabit etkilerden ayıran ilave 

varsayımlar getirerek, Arellano-Bond tahmincisini genişletmiştir. Bu yeni yaklaşım daha fazla sayıda araç 

değişken kullanarak tahmin sonuçlarının etkinliği önemli ölçüde arttırmaktadır. İki eşitliğin – orijinal eşitlik ve 
dönüştürülmüş eşitlik – bir sistem içinde birleştirilmesine dayanan bu yaklaşım Sistem GMM olarak 
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adlandırılmaktadır. Diğer bir değişle bir “Sistem GMM” tahmincisi, gecikmeli birinci fark değişkenlerinin 
(𝑦𝑖𝑡 , 𝑥𝑖𝑡)düzey değerlerinin dönüştürülmemiş eşitlikte araç değişken olarak kullanımına imkan vermektedir. Araç 

değişkenler kümesi şu şekilde gösterilebilir: 

𝑍𝑖
𝐿 =

[
 
 
 
[∆𝑦𝑖2, ∆𝑥𝑖2

′ , ∆𝑥𝑖3
′ ] 0 … 0

0 ⋱ … 0
⋮
0

⋮ ⋱
0 …

⋮
[∆𝑦𝑖2, … , ∆𝑦𝑖,𝑇−2, ∆𝑥𝑖2,…,

′ ∆𝑥𝑖,𝑇−1
′ ]]

 
 
 
                                                         (4) 

(4) nolu araç değişkenler matrisinden hareketle aşağıdaki moment koşulları tanımlanabilir: 

E[∆𝑦𝑖,𝑡−1휀𝑖𝑡] = 0; her 𝑡 ≥ 3 için.                                                                                                                         (5) 

Birinci fark eşitliğinin araç değişken yerine geçen değişkenlerin gecikmeli düzey değerleriyle, düzey eşitliğinin 

ise, araç değişken yerine kullanılan değişkenlerin gecikmeli birinci fark değerleriyle bileşimine dayanan sistem 

GMM tahmincisi, duyarlılığı arttırıp sonlu örneklem sapmasını azalttığı için fark GMM tahmincisiyle 

kıyaslandığında genellikle daha etkin ve sapmasız katsayı tahmincilerini verir (Baltagi, 2008). Sistem GMM 

tahmincisinin güvenilirliği için üç temel koşul bulunmaktadır (Roodman, 2006, 2007): (i) GMM tahmincisi 
hataların birinci dereceden otokorelasyonlu olmasını gerektirirken, ikinci dereceden otokorelasyonun yokluğu 

koşulunu sağlamalıdır. Boş hipotezler birinci dereceden / ikinci dereceden otokorelasyonun olmadığı şeklinde 

tanımlandığı için AR(1)’de boş hipotezin reddedilmesi, AR(2)’de ise boş hipotezin kabul edilmesi uygun tanısal 

istatistiklerin geçerliliği için gerekmektedir. (ii) Sistem GMM sapmalı tahminlere yol açabilecek çok sayıda 

“zayıf” araç değişken tanımlayabilmektedir. Bu nedenle araç değişken sayısının gözlem sayısını aşmaması 

hususuna özen gösterilmektedir. Ayrıca modelin doğru tanımlanması ve araç değişkenlerin uygunluğunu gösteren 

aşırı tanımlama kısıtlarının geçerliliği yönünde bilgi sunan Hansen test istatistiğinin kontrol edilmesi 

gerekmektedir.  Buna göre Hansen test istatistiğine ait olasılık değerinin 0.05 veya 0.10 önem düzeyine ait kritik 

değerlerden büyük olması boş hipotezin kabulü anlamına gelmekte olup bu sonuç model tanımlamasının doğru 

olduğu ve araç değişkenlerin geçerli olduğu yönünde bilgi sunmaktadır. (iii) Modelde “durağan durum” dengesine 

ilişkin ülke karakteristikleri açısından ortaya çıkan sapmaların varsayımsal olarak farklılık göstermesi beklenir. 
Daha daraltılmış bir ifadeyle sistem GMM’in geçerliliği için modelde yakınsama göstergesi olarak kabul edilen 

bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin birden küçük olması bir gerekliliktir. 

 5  Ampirik Bulgular 

Tablo 1’de GMM modeline (emisyonun dahil edildiği ve edilmediği) ait iki ayrı tahmin sonuçları yer almaktadır. 

GMM tekniğinin etkinliğini esas alan göstergeler incelendiğinde, her iki modelin aşağıdaki kriterleri sağladığı 
görülmektedir. Modelde dinamik özelliklerin geçerliliğini anlamlı kılan gecikmeli bağımlı değişken – beklenen 

yaşam süresinin gecikmeli değeri – tahmincisinin katsayısı istatistiksel olarak anlamlı olup açıklanan değişken 

üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Bu sonuç hipotez testi açısından modelin dinamik yapısını doğrulamaktadır. 

Yine modelin bağımsız değişkenleri bir bütün olarak anlamlı olup, Wald testi bulguları güvenilir tahminciler 

sağlamaktadır. Ayrıca modelde yer alan yapısal ve kontrol değişkenlere ait tanımlanmış araç değişkenlerin geçerli 

olduğu Hansen testi sonuçları üzerinden görülmüş olup boş hipotez kabul edilmiştir. Yine ardışık bağımlılık testi 

süreci AR(2), otokorelasyon sorununun olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla tahmin edilen model spesifikasyon 

hatası taşımamaktadır. Bir başka ifadeyle elde edilen ön test tahmincileri bir bütün olarak güvenilir olup, GMM 

modelinin etkin tahmincileri aşağıdaki şekilde yorumlanabilir.  
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Bağımlı Değişken: Beklenen Yaşam Süresi (𝐵𝑌𝑆) 

Bağımsız Değişkenler Katsayı Katsayı 

𝐵𝑌𝑆𝑡−1 0.916*** 

(0.006) 

0.889*** 

(0.011) 

𝐺𝐷𝑃 2.85e-07*** 

(6.47e-08) 

3.31e-07*** 

(7.25e-08) 

𝐺𝐷𝑃𝐾𝐴𝑅𝐸 -3.56e-12*** 

(4.64e-13) 

-4.08e-12*** 

(4.83e-13) 

𝐸𝑀𝑆  -0.005*** 

(0.001) 

𝐾𝐸𝑁𝑇 0.0000951** 

(0.00004) 

 0.0001*** 

 (0.00004) 

𝑆𝐻_𝐺𝐷𝑃 0.056*** 

(0.011) 

0.072*** 

(0.018) 

Sabit 0.352*** 
(0.027) 

0.465*** 
(0.049) 

Gözlem Sayısı 216 216 

Araç Değişken Sayısı 40 40 

Wald ( 𝑋2) 316.65*** 310.91*** 

AR(1) test olasılık değeri 0.034 0.035 

AR(2) test olasılık değeri 0.552 0.598 

Hansen test olasılık değeri 0.999 0.995 

Tablo 1. Sistem GMM Modeli Tahmin Sonuçları 

Parantez içindeki değerler katsayılara ait standart hatalardır. Açıklayıcı değişkenlere ilişkin standart hatalar Windmeijer (2005) düzeltmesi 

(Stata xtabond2 komutu) ile dirençli (robust) hale getirilmiştir. *** işareti % 1 anlamlılık düzeyini, ** işareti %5 anlamlılık düzeyini, * işareti 

ise % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Modele ait katsayılar birlikte değerlendirildiğinde; ÇKE hipotezinde öngörüldüğü şekilde tarafımızdan 

uyarlanan ülkelere göre doğuştan beklenen yaşam süresi üzerinde kişi başına gelir ve kişi başına gelirin karesi 

katsayılarının işareti beklentimizle uyumlu olup istatistiksel olarak da anlamlıdır. Bu durum, yöntem kısmında 

tarafımızdan uyarlanan metodolojiyle tutarlı olup, Ömür Eğrilerine Kuznet Uyarlamalı yaklaşımı doğrulayan bir 

delil sayılabilir. Dolayısıyla beklenen yaşam süresi üzerinden öngörülen ömür eğrilerinin tersine hiperbol biçimli 

bir eğri olduğu savı doğrulanmaktadır. Ayrıca modele kontrol değişkeni olarak ilave edilen kentleşme ve sağlık 

harcamalarının doğuştan beklenen yaşam süresi üzerindeki olumlu etkisi, beklentilerle uyumludur ve çalışmanın 

türev hipotezlerini destekler niteliktedir.  

Bu çalışma kurgu temelinde, beklenen yaşam süresinin entropinin olumsuz etkisi altında belirlendiği savına 

dayandığı, dolayısıyla her bir ülkeye ait beklenen yaşam süresinin entropi üzerinden indirgenmiş stokastik 

verilerden oluştuğu öngörüsünü referans aldığı için entropi göstergesi olan karbondioksit değişkeni model 2’ye bir 

test değişkeni olarak ilave edilmiştir. Burada karbondioksit değişkeninin çalışmanın kurgusunu açıklama 

öngörüsünü test etmeye yönelik katkısı önemli olup, ilgili değişken tahmincisinin işaretinin negatif ve anlamlı 

olması beklentimizi doğrulamaktadır.  

 6  Sonuç 

Bu çalışma Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımının denklem sistemini esas almakta, standart iktisat teorisinde 

anolojiden hareketle tarafımızdan yapılmış uyarlamalı bir yaklaşımı test etmeyi amaçlamaktadır. Burada “beklenen 

yaşam süresi” üzerinden tasarlanan ömür eğrileri ile Çevresel Kuznets Eğrisi arasındaki ilişki olumsuz entropi 

etkisi altında modellenmektedir. 

Yaşam boyunca iç dinamik olarak belirlenen entropinin yaşam süresini doğrudan etkilediği kabul edildiğinde, 

araştırmanın sorusunu oluşturan temel hipoteze vurgu yapmakta yarar vardır. ÇKE hipotezine göre “çevresel 

bozulma ve kişi başına gelir arasında nasıl ki ters U şeklinde bir ilişki varsa; tarafımızdan yapılan kurguya göre de 

çevre kalitesi etkisi altında belirlenmiş beklenen yaşam süresi ve kişi başına düşen gelir arasında “tersine hiperbol” 

bir yapının/eğrinin varlığı öngörülmektedir. 

Buna göre GMM modelinin (emisyonun dahil edildiği ve edilmediği) iki ayrı tahmin sonuçları incelendiğinde 

her iki modeli anlamlı kılan gecikmeli bağımlı değişken – beklenen yaşam süresinin gecikmeli değeri – 

tahmincisinin katsayısı istatistiksel olarak anlamlı olup açıklanan değişken üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Bu 

sonuç temel hipotez testi açısından modelin dinamik yapısını doğrulamaktadır. Yine Wald testi bulgularına göre 

bağımsız değişkenler bir bütün olarak güvenilir tahminciler sağlamaktadır. Ayrıca modelde tanımlanmış araç 

değişkenlerin geçerliliği ve ardışık bağımlılık testi süreci AR(2) dikkate alındığında tahmin edilen modelin 
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spesifikasyon hatası taşımadığı görülmektedir. Özetle GMM modelinin etkin tahmincileri şu şekilde 

yorumlanabilir: 

Örneklemde yer alan ülkeler açısından “beklenen yaşam süresi” üzerinde kişi başına gelir ve kişi başına gelirin 

karesinin katsayılarının işareti beklentimizle uyumlu olup yöntem kısmında tarafımızdan uyarlanan metodolojiyle 

tutarlı olup Ömür Eğrilerine Kuznet Uyarlamalı yaklaşımı doğrulayan model bulguları bir delil sayıldığında 

“beklenen yaşam süresi üzerinden öngörülen ömür eğrilerinin tersine hiperbol biçimli bir eğri olduğu savı” 

doğrulanmaktadır. Ayrıca modele kontrol değişkeni olarak ilave edilen kentleşme ve sağlık harcamalarının 

beklenen yaşam süresi üzerindeki olumlu etkisi, beklentilerle uyumlu olup türev hipotezleri destekler niteliktedir.  

Özellikle bu çalışma, kurgu temelinde beklenen yaşam süresinin entropinin olumsuz etkisi altında belirlendiği 

savını esas aldığı için her bir ülkeye ait yaşam süresinin entropi üzerinden indirgenmiş stokastik verilerden 

oluştuğu öngörüsüne yönelik test bulgusu oldukça önemlidir. Nitekim Model 2 de bir test değişkeni olarak yer alan 

emisyon/karbondioksit değişkenin işaretinin negatif ve anlamlı olmasının, araştırmanın hipotezini destekler 

nitelikte olduğu söylenebilir. 
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Düşünceler: Orta Asya’da Bölgesel İktisadi İşbirliği ve Dengeli 

Dış Politika Seçeneği Alanında Fırsatlar 

Considerations on “Uzbekistan's Development Strategy for 2017-

2021”: Opportunities for Regional Economic Cooperation and 

Balanced Foreign Policy Option in Central Asia 
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Abstract 

The aim of this paper is to investigate the outcomes of Article 3 covering priority areas of economic development 

and liberalization and the Article 5 covering implementation of balanced, mutually beneficial and constructive 

foreign policy of “Uzbekistan's Development Strategy for 2017-2021” pioneered by Honorable Shavkat 

Mirziyoyev, President of Uzbekistan, who came to power in 2016. The method followed in this investigation is 

descriptive and literature and data used are acquired via electronic library and inter-net. It is concluded that 

President Mirziyoyev’s new initiative is to motivate Central Asian states in that they may develop a mutually 

benefitted regional economic cooperation among themselves and pursue a balanced, mutually benefitted and 

constructive foreign policy vis-à-vis China and Russia.  

 1  Giriş 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra birbiri ardına bağımsızlığını ilan Sovyet cumhuriyetleri arasında, Orta 

Asya’daki Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri de vardı ve Türkiye 

bu yeni devletlerin bağımsızlığını tanıyan devletler arasında ilk sırada idi.  

Yeni Orta Asya cumhuriyetlerinin herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan bağımsızlıkları ve egemenlikleri 

ile ilgili kurumsal gelişmelerini tamamlamaları, ekonomilerini güçlendirmeleri, kendi aralarında bölgesel 

ekonomik bütünleşmeye gitmeleri ve dengeli, ortak çıkara dayalı ve yapıcı bir dış politikayı öncelikle kendi 

aralarında uygulamaları eşyanın tabiatına uygun bir gelişme olurdu ve Türk Milletinin samimi beklentisi de bu 

istikametteydi. 

Ancak bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren yaklaşık 30 yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, 

beklentiler istenen istikamette gelişemedi. Orta Asya’daki her bir devlet içine kapanarak, tarihi uzlaşmazlıkları diri 

tutarak ve bölgesel bir ekonomik bütünleşmenin kapılarını kapatarak beklentileri boşa çıkardı. Bu gelişmelerin 

nedenlerini ayrıntılı olarak araştırmak bu bildirinin konusu değildir.  

Özbekistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Sayın Shavkat Mirziyoyev’in göreve gelmesi ile birlikte Orta Asya devletleri 

bakımından ümit verici gelişmelerin baş verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Orta Asya’nın nüfusça en 

kalabalık, kentleşme, ticaret ve medeniyet itibariyle en eski ve iki kere karaya kilitli devleti Özbekistan’ın 

geliştirdiği “2017-2021 Kalkınma Stratejisi” bu manada ümitleri yeşertmiştir. Bildiride bu kalkınma stratejisinin 

inceleme konusu seçilmesinin nedeni budur. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev Başkanlığında, Ali Meclis Başkanı ve Sözcüsü, Başbakan, Milli 

Güvenlik Servisi Başkanı, Genel Kurmay Askeri Başsavcısı, Cumhurbaşkanının Milli Güvenlik Servisi Başkanı, 

Cumhurbaşkanının Başdanışmanı ve beş Danışmanından oluşan “Milli Komisyon”, 2017-2021 Kalkınma 

Stratejisi Kararnamesini hazırlamış ve Sayın Mirziyoyev de Kararnameyi 7 Şubat 2017 tarihinde imzalamıştır. 

Kararname, kalkınma stratejisinin takvime uygun ve etkin bir şekilde uygulanmasını, bütün devlet birimlerinin 

birinci önceliği olarak belirlemiştir (The Tashkent Times, 2018). 

Özbekistan’ın 2017-2021 Kalkınma Stratejisi beş öncelik alanında sahip bulunmaktadır. Bu alanlar; I) Devlet 

sisteminin ve kamu yapılanmasının iyileştirilmesinde öncelik alanları, II) Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve 

yargı sistemin ileri derecede reforma tabi tutulmasında öncelik alanları, III) İktisadi Kalkınma ve liberalleşmede 

öncelik alanları, IV) Sosyal alanın geliştirilmesinde öncelik alanları ve V) Güvenlik, etnik kimlikler-arası uyum 

ve dini hoşgörü ile dengeli, karşılıklı çıkara dayalı ve yapıcı dış politika sahalarında öncelik alanlarından 

oluşmaktadır. 

Bu bildiride söz konusu edilen beş öncelik alanından III numaralı alanın tamamı ile V numaralı alanın sadece 

“karşılıklı çıkara dayalı ve yapıcı dış politika sahalarında öncelik alanları” incelenecek, diğer kısımlar bildirinin 

kapsamı dışında tutulacaktır.  

Bildirinin ikinci bölümünde Özbekistan’ın 2017-2021 Kalkınma Stratejisi’nin III ile V. öncelik alanları, üçüncü 

bölümünde Orta Asya’da Ekonomik ve Politik İşbirliğinin Kısa Tarihçesi, dördüncü bölümünde Sayın Mirziyoyev 
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Döneminde Orta Asya’da Ekonomik ve Politik İşbirliği ele alınmakta ve genel değerlendirme ve ulaşılan sonuçlar 

sonuç bölümünde özetlenmektedir. 

 2  Özbekistan’ın 2017-2021 Kalkınma Stratejisi’nin III ve V. Öncelik Alanları 

 2.1  Öncelik Alanları 

Bildirinin bu bölümünde Özbekistan’ın 2017-2021 Kalkınma Stratejisi’nin III. ve V. Öncelik alanları 

tanıtılacaktır (The Tashkent Times, 2018). Giriş bölümünde ifade edildiği gibi bu bildiri bahse konu edilen III. 

Aşamanın tamamı ile V. Aşamanın sadece dış politika ile ilgili önceliklerini inceleme konusu yapmaktadır. 

İncelemeden elde edilen bilgiler, daha sonra Orta Asya devletlerinin ekonomi ve dışı politikalarının analizinde 

kullanılacaktır. Bahse konu kalkınma stratejisinin ilgili bölümleri aşağıda verilmektedir: 

III. İktisadi Kalkınma ve Liberalleşmede öncelik alanları:  

Makroekonomik istikrarın daha da güçlendirilmesi ve yüksek oranlı iktisadi büyüme oranlarının 

sağlanması:  

Makroekonomik dengenin sağlanması, orta dönem programların icrası aracılığıyla yapısal ve kurumsal 

reformların derinleştirilmesi yoluyla gayrisafi yurt içi hasılada yüksek büyüme hızlarının garanti altına alınması; 

Harcamalar sosyal alanlara yönlendirilirken, bütçe kalemleri arasındaki ilişkiler iyileştirilirken, ve mahalli 

bütçelerin gelir kısmının yükseltilmesine odaklanılırken, bütün düzeylerde dengeli bütçenin garanti altına 

alınması; Politika aletlerini, en iyi uluslararası uygulamalara ve parasal regülasyonların modern piyasa 

mekanizmalarının tedricen uygulamaya sokulmasına paralel olarak kullanmak suretiyle, para politikasının daha da 
iyileştirilmesi, milli paranın istikrarının sağlanması; Vergi yükünün azaltılması ve vergi sisteminin basitleştirilmesi 

politikalarının sağlanması, vergi idaresinin iyileştirilmesi ve teşvik tedbirlerinin yaygınlaştırılması; Banka 

sisteminin, banka sermaye seviyesinde ve mevduatın istikrarında reform yapılması ve iyileştirilmesi, bankaların 

finansal istikrarı ve güvenilirliğinin güçlendirilmesi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yanında gelecek 

vadeden yatırım projelerine yönelik kredilerin genişletilmesi; Yeni tür hizmetlerin sisteme sokulması ve 

hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi yoluyla, sigorta, kiralama ve diğer finansal hizmetlerin hacminin arttırılması; 

girişimciler, finansal kurumlar ve vatandaşlardan yatırım ve sermaye celbinin alternatif bir kaynağı olarak finansal 

piyasaların geliştirilmesi; Önde gelen uluslararası ve yabancı finansal kurumlar dahil olmak üzere uluslararası 

işbirliğinin genişletilmesi, tedbirli dış borçlanma politikasının izlenmesi ve yabancı sermaye ve kredilerin etkin 

olarak kullanılması.  

Yapısal reformların derinleştirilmesi, ekonominin önde gelen endüstrilerinin modernizasyonu ve 

çeşitlendirilmesi yoluyla ekonominin rekabetçiliğinin iyileştirilmesi:  

Milli ekonominin denge ve istikrarının sağlanması, ekonominin yapısı içinde hizmet sektörünün, küçük ve orta 

boy işletmelerin payının arttırılması; Modernleşmeyi amaç edinen aktif yatırım politikalarının yürütülmesi, 

üretimin teknik ve teknolojik yenilenmesi, üretim, ulaşım-haberleşme ve sosyal altyapı projelerinin icrası; Mevcut 

endüstriyel yapıyı daha yüksek bir teknoloji seviyesine çıkarmak, birinci derecede mahalli ham maddeleri 

kullanarak mamul madde üretmek için yüksek teknolojili endüstrileri hedeflemek suretiyle endüstrilerin ileri 

seviyede çeşitlendirilmesi ve modernizasyonu; Endüstriler için rekabetçi bir çevrenin yaratılması ve mal ve hizmet 

piyasalarında tekelciliğinin tedricen azaltılması; Yeni tip ürün ve teknoloji üretiminin teşviki, böylece yerli 

ürünlerin dış ve yerel piyasalarda rekabetçiliğinin tesis edilmesi; Tüketici malları ve bu malların tamamlayıcıları 

başta olmak üzere yerel üretimin ve ithal ikamesinin teşvikini esas alan politikaların sürdürülmesi, sektörler arası 

endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi; Ekonominin enerji tüketimi ve kaynak yoğunluğunun azaltılması, enerjiden 

tasarruf eden teknolojilerin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması, ekonominin 
verimliliğinin yükseltilmesi; Yeni serbest ticaret bölgelerinin, teknoparkların ve küçük endüstri bölgelerinin 

yaratılması ve mevcutların etkinliğinin arttırılması; Hizmetler sektörünün hızlı geliştirilmesi, gayri safi yurt içi 

hasıla içinde hizmet sektörünün rolünün ve payının arttırılması, bilhassa modern yüksek teknolojili hizmetlere 

dayanarak hizmetlerin yapısında temel bir dönüşümün gerçekleştirilmesi; Turizm endüstrisinin hızlı gelişiminin 

sağlanması, turizmin ekonomideki rolü ve katkısının arttırılması, turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve 

kalitesinin iyileştirilmesi, turizm altyapısının kalitesinin yükseltilmesi; İhracat faaliyetlerinin basitleştirilmesi ve 

liberalleştirilmesi, ihracatın coğrafi dağılımı ve yapısının çeşitlendirilmesi, endüstrilerin ve bölgelerin ihracat 

potansiyelinin genişletilmesi ve akışkan hale getirilmesi; Karayolu ulaşım altyapısının daha ileri seviyede 

geliştirilmesi, ekonomide, sosyal alanda ve kontrol sisteminde Bilgi ve Bilişim Teknolojilerinin uygulanması.  

Tarım sektörünün modernleştirilmesi ve yoğun geliştirilmesi:  

Yapısal reformların derinleştirilmesi ve tarımsal üretimin hızlı gelişiminin sağlanması, gıda güvenliğinin 
sağlanması, çevre dostu ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması, tarım sektörü ihracat potansiyelinin önemli 

derecede arttırılması; Ekim alanlarının daha ileri seviyede optimize edilmesi, pamuk ve tahıl üretim alanlarının 

azaltılmasının hedeflenmesi, bu şekilde kazanılan tarımsal alanlarda patates, sebze, yem ve yağlı tohumlar 

ekiminin gerçekleştirilmesi, yeni yoğun bahçıvanlık ürünleri ve şaraplık üzüm ekiminin gerçekleştirilmesi; Tarım 

çiftliklerinin geliştirilmesi için uygun şartların yaratılması ve teşviki, özellikle tarımsal üretim, işleme, hazırlama, 

depolama, pazarlama, inşaat işleri ve hizmetlerin temini gibi alanlara ilgilenen disiplinler-arası seviyede çalışan 
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çiftliklerin geliştirilmesi; Yeni işleme tesislerinin inşası ve mevcut işleme tesislerinin tamiri ve modernleştirilmesi, 

tarımsal ürünlerin daha ileri seviyede işlenmesi için modern ekipmanlarla donatılması, yarı mamul ve mamul gıda 

ürünlerinin üretimi yanında ürünlerin paketlenmesini esas alan yatırım projelerinin uygulanması; Tarımsal 

ürünlerin depolanması, taşınması ve satışı için altyapının ileri düzeyde tesisi, tarım kimyasallarının, mali ve diğer 

modern pazarlama hizmetlerinin temini; Sulanabilir arazilerin daha ileri seviyede iyileştirilmesi, arazi ıslahı ve 

sulama vasıtaları ağının geliştirilmesi, tarım sektörüne özellikle sudan ve kaynaktan tasarruf sağlayan modern 

tarım teknolojileri başta olmak üzere gelişmiş yöntemlerin sokulması, yüksek performanslı tarımsal makinelerin 
kullanılması; Hastalıklara ve böceklere dayanıklı ve yerli toprak, iklim ve çevre koşullarına uyumlu yeni tarımsal 

ürün türleri ve yüksek verimli hayvan ırklarının geliştirilmesi ve uygulanmasını hedef alan AR-GE çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi; İklim değişmelerinin ve Aral Denizinin kurumasının tarım ve insanların yaşama ortamının 

geliştirilmesine olan negatif etkilerini azaltmak için sistematik tedbirlerin benimsenmesi.  

Ekonomide devlet varlığını azaltmayı amaç edinen kurumsal ve yapısal reformların sürdürülmesi, özel 

sektörün öncü rolü ve haklarının korunmasının güçlendirilmesi, küçük işletmeler ve özel müteşebbisliğin 

teşviki:  

Özel mülkiyet hak ve garantilerinin güvenilir şekilde muhafazasının sağlanması, bütün engel ve kısıtlamaların 

kaldırılması, özel teşebbüs ve küçük işletmelerin geliştirilmesi için tam özgürlüğün sağlanması, “Halk zengin ise 

devlet de zengin ve güçlü olur” ilkesinin uygulanması; Küçük işletmeler ve özel girişimciliğin geliştirilmesi için 

uygun iş ortamının yaratılması, devlet, düzenleme ve yasa icra otoritelerinin işletmelerin faaliyetlerine yasa dışı 

müdahalelerinin sıkı şekilde baskılanması, Devlet mülkiyetindeki varlıkların özelleştirme prosedürlerinin ileri 
derecede basitleştirilip yaygınlaştırılması, iktisadi birimlerin sermayelerindeki devlet payının azaltılması, 

özelleştirmiş devlet varlıkları temelinde özel işletmelerin geliştirilmesi için uygun şartların yaratılması; Yatırım 

ikliminin iyileştirilmesi, başta doğrudan yabancı sermaye olmak üzere dış yatırımların ekonomiye ve bölgelere 

aktif olarak çekilmesi; Modern uluslararası standartların ve kurumsal şirket yönetişimi ilkelerinin uygulanması, 

işletmelerin stratejik yönetiminde hisse senedi sahiplerinin rolünün güçlendirilmesi; İşletmeleri mühendislik ağına 

bağlamak için gerekli olan prosedürlerin basitleştirilmesi ve mekanizmaların iyileştirilmesi; Sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın düzenlenmesinde devletin rolünün azaltılması, kamu yönetimi sisteminin demokratikleştirilmesi ve 

adem-i merkezileştirilmesi, kamu-özel sektör işbirliğinin yaygınlaştırılması, hükümet dışı örgütlerin ve yerel 

otoritelerin rolünün azaltılması. 

İllerin, ilçelerin ve şehirlerin bütünleşik ve dengeli sosyoekonomik kalkınması ve potansiyellerinin etkin 

kullanımı:  

Her bir ilin doğal, mineral-hammadde, endüstriyel, turizm ve istihdam potansiyellerinin, sosyoekonomik 

kalkınma, istihdam yaratma ve geliri arttırmayı hızlandırmak amacıyla bütünleşik ve etkin kullanımının 

sağlanması; Bölgelerin ekonomilerinin modernleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedefini yaygınlaştırarak, başta 

ticaret ve ihracat kapasitelerinin arttırılması yoluyla, göreceli olarak geri kalmış bölgeler ve belediyelerin hızlı 

kalkınmasını sağlayarak, bölgelerin sosyoekonomik kalkınma seviyelerindeki farklılıkların azaltılması; Yeni 

fabrikalar, hizmet merkezleri ve küçük sanayi bölgeleri kurarak, özel yabancı yatırımları ve banka kredilerini 

çekmek suretiyle küçük şehir ve kasabaların aktif kalkınmasının sağlanması; Sübvansiyonlarla ayakta duran bölge 

ve şehirlerin sayısının azaltılması, sanayi ve hizmet sektörlerinin hızlı gelişimiyle gelir temelli yerel bütçelerin 

yaygınlaştırılması; Sanayi ve diğer üretim vasıtaları için uygun şartlar yaratmak üzere bölgelerin üretim, 

mühendislik, haberleşme ve sosyal altyapısının modernleştirilmesi ve daha ileri seviyede geliştirilmesi, özel 

teşebbüsün geliştirilmesi ve halkın hayat şartlarının iyileştirilmesi.  

V. Dengeli, karşılıklı çıkara dayalı ve yapıcı dış politika alanındaki öncelikler:  

Dengeli, karşılıklı çıkara dayalı ve yapıcı dış politika alanındaki öncelikler:  

Devletin bağımsızlığının ve egemenliğinin güçlendirilmesi, uluslararası ilişkilerin tam bir süjesi olarak ülkenin 

rolü ve yerinin güçlendirilmesi, gelişmiş demokratik devletlerin seviyesine ulaşılması, Özbekistan’ın etrafında 

güvenlik, istikrar ve iyi komşuluk kemeri yaratılması; Özbekistan Cumhuriyeti’nin uluslararası saygınlığının 

güçlendirilmesi, ülkenin süregiden reformları konusunda uluslararası toplumun objektif şekilde bilgilendirilmesi; 
Özbekistan Cumhuriyeti’nin dış politikası ve dış ekonomik faaliyetlerinin yasal çerçevesinin iyileştirilmesi; 

Özbekistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırlarının belirlenmesi ve sınırlandırılması meselelerinin çözülmesi.  

 2.2  Öncelik Alanlarının Değerlendirilmesi 

Özbekistan’ın 2017-2021 Kalkınma Stratejisinin seçilen öncelik alanları değerlendirildiğinde iki temel stratejik 

hedefe vurgu yapıldığı görülür: 

 Özbekistan ekonomisinin piyasa ekonomisinin ilkelerine göre düzenlenmesi, 

 Özbekistan dış politikasının Orta Asya Cumhuriyetlerine öncelik verecek şekilde düzenlenmesi. 

Özbekistan ekonomisinin piyasa ekonomisi ilkelerine göre düzenlenmesi, J. Williamson’un öncülüğünü yaptığı 

Washington Konsensüsünün izlerini taşımakla birlikte (Bocutoğlu, 2016), ülke kendisini yabancı finansal 

sermayeye sınırsız olarak açmadığı için, söz konusu Konsensüsün tam anlamıyla benimsenmediği söylenebilir. Bu 
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nedenle Özbekistan’ın piyasa ekonomisini kökleştirilme çabaları, ülke ekonomisini kontrolsüz bir şekilde Batı 

dünyasına açması anlamına gelmeyecektir.  

Özbekistan karaya kilitli bir devlet olduğu için, bütün komşuları ile ilişkilerini geliştirmeyi ve komşular 

arasındaki sorun alanlarını daraltmayı hedef almaktadır. Özbekistan dış politikasının orijinal bir özelliği de 

Afganistan’ı; Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile birlikte ortak bir çerçeveye oturtmasıdır. 

Gerçekten de Afganistan’ı Orta Asya’nın iktisadi ve siyasi entegrasyonuna dahil etmeyen bir stratejinin eksik 

kalacağı kabul edilmelidir.  

 3  Orta Asya’da İktisadi ve Siyasi İşbirliğinin Kısa Tarihçesi 

Çeyrek yüzyılı aşan bir bağımsızlık döneminde, Orta Asya’daki bölünme ve kamplaşmaların derinleştiği, 

bölgede yer alan her bir ülkenin bölgesel iktisadi ve siyasi işbirliği potansiyelini dikkate almadan kendi sınırlı 

amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştığı, bu yolla kendi kıt kaynaklarını boşa harcadığı ve bu sürecin Orta Asya 

ülkelerini yetersiz kalkınma hızı ve ileri endüstri devletlerine kendi kendini besleyen bir bağımlılık eğilimi ile yüz 

yüze getirdiği literatürde sıkça tekrar edilen tespitler arasında yer almaktadır (Kausikan, Starr, Cheng, 2017). 

Bölge devletlerinin bağımsızlık döneminde, herhangi bir dış gücün etkisi dışında, kendi teşebbüsleri ile 

başlattıkları iki proje, 2011 yılında açıklanan Nükleerden Arındırılmış Bölge ve Aral Denizi Girişimi, sınırlı 

konulara odaklanmış ve başarısız olmuştur. Bunun dışında bölge devletleri ancak Rusya’nın önderliğinde 

gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi 

organizasyonlarda bir araya gelebilmekte, tali olarak bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunabilmektedir. 

Devlet başkanları ve kabinelerin anahtar bakanları her yıl Japonya, AB, Kore ve BM toplantılarına katılmakta, 

fakat bu toplantılarda bölge ülkelerinin bölgesel işbirliği ve küresel sorunlarla ilgili olarak Orta Asya Bölgesinin 

tavrını ortaya koyan ortak görüşleri, politikaları ve stratejileri bulunmamaktadır. Her bir bölge devleti sadece kendi 

çıkarlarına odaklı dar bir milliyetçilik politikası gütmektedir. Bu durum kısa dönemde yeni bağımsızlığa 

kavuşmanın ve ekonomik zayıflığın doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir ve eleştiri konusu yapılmayabilir. 
Ancak orta ve uzun dönemde bu tür mazeretlerin ikna edici olamayacağını kabul etmek gerekir.  

Bütün bu olumsuz tespitlere rağmen, izlediği bağlantısızlık politikası nedeniyle Türkmenistan hariç diğer dört 

Orta Asya devleti, 1996 yılında Orta Asya Ekonomik Birliği’ni kurdular. Ancak üye ülkelerin iktisadi zayıflığı, 

batılı ülkelerin kayıtsızlığı ve Rusya’nın karşıtlığı nedeniyle Birlik başarılı olamadı. Bununla birlikte bölgede su 

kaynaklarının idaresi, uyuşturucu ile mücadele ve güvenlik konularında Birliğin bir hayli mesafe alındığı da bir 

kenara kaydedilmelidir. Rusya Orta Asya Ekonomik Birliği’ne önce gözlemci oldu, sonra Birliği dağıttı ve 
Kazakistan ile Kırgızistan’ı Avrasya Ekonomik Birliğine aldı. Rusya’nın diğer bölge devletlerine söz konusu 

birliğe katılmaları konusunda baskı uyguladığı öngörülebilir.  

Orta Asya’da yer alan devletler ortak bir kimlik etrafında örgütlenmeye yanaşmadığı için, Orta Asya Bölgesi 

iktisadi ve siyasi sahada ortak bir kurumsal altyapı oluşturulamamakta, bu durum da küresel güçlerin kendi 

çözümlerini bölgeye dayatmasına imkan vermektedir. 

 4  Shavkat Mirziyoyev Döneminde Orta Asya’da İktisadi ve Siyasi İşbirliği 

Özbekistan dış politikasının Sayın Mirziyoyev’in Cumhurbaşkanlığı döneminde köklü değişiklikler geçirdiği 

hususu dikkat çekici ve heyecan verici bir hakikattir. Komşu Orta Asya devletleri, Özbekistan’ın bölgesel siyasi 

ve iktisadi işbirliğini güçlendirme merkezli yaklaşımının ana odağı oluyor. Bölge devletleri arasında şüphe ve 

düşmanlıkla dolu yıllardan sonra, Orta Asya Bölgesi karşılıklı çıkara dayalı bağların geliştirilmesi konusunda 

önceliği almış bulunuyor.  

Sayın Mirziyoyev’in iktidara gelmesinden sonra, hükümet ihracatı arttırmak, uluslararası yatırımları ülkeye 

çekmek, korumacılığı sonlandırmak, serbest piyasa mekanizmasını oturtmak ve milli ekonomiyi daha rekabetçi 

hale getirmek amacıyla çalışmalara başladı. Milli para birimini devalüe etti, sabit Dolar kurundan dalgalı döviz 

kuruna geçti ve bağımsızlıktan sonra ilk defa olmak üzere Özbekistan vatandaşlarının döviz alışverişine izin verdi. 

Zira döviz kısıtlamaları vatandaşları bunaltıp karaborsanın doğmasına yol açmış, girişimcilik ruhunu ve yabancı 
yatırımları engellemişti (Weitz,2018). 

2017 yılı Ağustosunda Sayın Mirziyoyev’in rehberliğinde Taşkent’te “Orta Asya, Özbekistan dış politikasının 

ana önceliğidir.” ana temalı bir uluslararası konferans toplandı. Sayın Mirziyoyev bu toplantıda Özbekistan’ın 

yeni dış politikasını tanıttı ve etkin bölgesel işbirliğinin temellerini attı. Sayın Mirziyoyev son 10 ayda, diğer Orta 

Asya devletleri ile 11 toplantı, 15 telefon görüşmesi, 2 devlet ziyareti ve 2 çalışma ziyareti yaptı. 

Özbekistan’ın Orta Asya’ya yönelik dış politikasının, Orta Asya devletlerinde kapsamlı derin iktisadi ve siyasi 

ilişkileri ve artan etkileşimi esas alan, bütünleşik bir doktrin olarak şekillendirilmiş olduğu görülüyor. 

Özbekistan’ın istinasız olarak bütün Orta Asya devletlerine yaklaşmada izlediği aktif bölgesel politika ve yüksek 

seviyede yoğunlaştırılmış siyasi diyaloglar; ticaret, iktisat, ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki bölgesel işbirliği 

için yeni bir teşvik sağlamaktadır. Özbekistan’ın; Orta Asya’nın iktisadi potansiyelini değerlendirmenin ve 
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bölgenin küresel ekonomideki rekabet gücünün arttırılmasının, etkin bölgesel iktisadi ve siyasi işbirliği projelerini 

gerçekleştirmeksizin mümkün olamayacağının tamamen farkında olduğu anlaşılıyor. 

Nitekim bu alandaki literatür; Orta Asya devletleri arasında verimli etkileşimi engelleyen bölgesel problemlerin 

ortadan kaldırılması, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, ticari ve iktisadi işbirliğinin geliştirilmesi, 

bölgesel güvenlikle ilgili meselelerde işbirliğinin derinleştirilmesi, milli kalkınma hedeflerinin bölge çapında 

önceliklerle ilişkilendirilmesi ve çok yanlı işbirliğini esas alan yeni bir ideolojinin geliştirilmesine dikkat 

çekmektedir (Zakirov, Nevskaya, 2017). 

15 Mart 2018 tarihinde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri ile Türkmenistan 

Parlamentosunun sözcüsü, Kazakistan’ın Başkenti Astana’da, son on yılın en kapsamlı “bölgesel zirvesini” 

gerçekleştirdi. Yayınlanan ortak bildiride toplantıya katılan liderler ve parlamento sözcüsü, “bütün Orta Asya 

bölgesinde güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın tesisi için bölgesel işbirliği, karşılıklı destek ve temel 

sorunlara ortak çözüm” için duydukları arzuyu dile getirdiler. Kazakistan Devlet Başkanı Sayın Nazarbayev 

bölgede yeni ortaya çıkan özgüveni şu sözlerle ortaya koydu: “ Hepimizin bölgede Rusya ve Çin gibi iki ortağımız 

var. Onlarla daima birlikte çalışacağız ve imzaladığımız bütün anlaşmalar yürürlükte kalacaktır. Ülkelerimizden 

bazıları Avrasya Ekonomik Birliği’nde, bazıları Ortak Güvenlik Örgütü’nde yer almakta ve bazıları da bu örgütlere 

katılmamaktadır. Bunun bir önemi yoktur. Fakat bizler kendi öz sorunlarımızı, üçüncü tarafların müdahalesi 

olmadan çözmeliyiz.” 

Orta Asya liderleri bölgesel işbirliği potansiyeli konusundan asla habersiz değildir. Nitekim Orta Asya’nın 

iktisadi ve siyasi bütünleşmesi konusu 1990’larda ciddi olarak ele alınmıştır. 1994 yılında Kazakistan ve 

Özbekistan, iki ülke arasında ortak bir ekonomik alan yaratan bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya daha sonra 

Kırgızistan ve Tacikistan da katıldı ve bu teşebbüs 1998 yılında Orta Asya Ekonomik Forumu’nun doğmasına yol 

açtı. Dört yıl sonra, 2002’de, Orta Asya İşbirliği Örgütü zikredilen dört ülkenin katılımı ile resmen kuruldu. Örgüt, 

bölgede iktisadi işbirliğinin geliştirilmesi ve dış politikanın koordine edilmesini amaç ediniyordu. Bununla birlikte 

Örgütün etkin varlığı 2005 yılında birden ortadan kalktı. Çünkü söz konusu teşebbüs Rusya önderliğinde önce 
Avrasya Ekonomik Topluluğu olarak kurulan ve sonra Avrasya Ekonomik Birliği ismini alan örgüt tarafından 

yutulmuştu. O günden beri sınır anlaşmazlıkları, su kaynakları üzerindeki çatışmalar, ticaretin önündeki engeller, 

etnik kimlikler-arası çatışmalar, Rusya’nın Orta Asya’daki rolü üzerine ortaya çıkan farklı görüşler ve liderler 

arasındaki şahsi husumetler bölgedeki işbirliği ortamını zayıflattı.  

2018 yılında, bölgedeki işbirliği ortamını zayıflatan faktörlerin ortadan kalkmasının, bölgede ekonomik işbirliği 

ve koordineli dış politika yakınsamasının ana sebebi, Sayın Mirziyoyev’in bölgenin merkez ülkesi ve bölgesel 
işbirliğinin anahtarı olan Özbekistan’da iktidara gelmesiyle esmeye başlayan olumlu rüzgardır (Engwall, 2018).  

Özbekistan’ın, bölgedeki ilişkileri düzeltmeye yönelik izlediği aktif politika ve bölgesel işbirliği açılımı, 

işbirliğinin lokomotifi olmuştur. Bu bağlamda Sayın Mirziyoyev’in, Özbekistan’ın 2017-2021 Kalkınma 

Stratejisi’nde belirlediği önceliklere dayanarak, bölge ülkelerindeki girişimleri dikkat çekicidir ve yakından 

incelenmesi gerekir.  

Sayın Mirziyoyev Mart 2017 tarihinde yaptığı Türkmenistan ziyaretinde, Türkmenistan ile bir stratejik işbirliği 

anlaşması imzaladı ve ortak enerji, güvenlik ve Orta Asya elektriğini Güney Asya’ya taşıyan Türkmenistan-

Özbekistan-Tacikistan-Afganistan-Pakistan (TUTAP) projesi dahil olmak üzere, çeşitli ulaşım-iletim 

girişimlerinde işbirliği imkanlarını masaya yatırdı. Sayın Mirziyoyev aynı zamanda Türkmenistan’ın davetini 

kabul ederek, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattı projesine de katılmaya 

karar verdi. Türkmenistan, Özbekistan’a olan birikmiş borcunu elektrik enerjisi ile ödemeyi kabul etti. İki ülke 
siyasi, ticari, yatırım ve ulaştırma konularında daha ileri seviyede iki yanlı işbirliği imkanlarını değerlendirmeye 

aldılar. Özbekistan ve Türkmenistan’ın güvenlik alanındaki diyalogları ise terörizm, aşırı akımlar, Afganistan ve 

uyuşturucu kaçakçılığı gibi ulus-ötesi suçları kapsamaktadır. Özbekistan, Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi, 

Kafkasya, Avrupa ve İran körfezine ulaşma imkanını yakalamaktadır. Her iki ülke de Afganistan, Pakistan ve 

Güney Kafkasya’yı ilgilendiren enerji ve ulaştırma projeleri alanında işbirliği yapma konusunda anlaşmaya varmış 

bulunuyor.  

Kazakistan, Özbekistan’ın bölgedeki en önemli ticari ortağıdır. Bununla birlikte Rusya etkisinde düzenlenen 

bölgesel anlaşmalar, iki ülke arasındaki ticareti kısıtlayıcı özelliklere sahipti. Gümrük vergileri ve sınır geçiş 

kontrolleri ticareti engelleyen en önemli unsurlar arasındaydı. Bu arada bölgenin gerçek liderinin Özbekistan mı 

yoksa Kazakistan mı olduğu konusundaki sun’i rekabet de ilişkileri zorlaştırmaktaydı. Özbek-Kazak yakınlaşması 

bölgesel ekonomik işbirliğinin anahtarıdır. Nasıl ki Avrupa Birliğinin motoru Alman-Fransız işbirliği idiyse, Orta 

Asya’daki iktisadi bütünleşmenin motorunun da Özbek-Kazak işbirliği olacağını ileri süren görüşler 

bulunmaktadır (Engwall, 2018). Bu iki ana bölgesel gücün uyumlu ağırlığı; bölgesel iktisadi ve siyasi işbirliğinin 

temelini oluşturmaktadır. 

Mart 2017’deki Astana ziyaretinde Sayın Mirziyoyev, ikili ticaretteki artışa dikkat çekmiş ve Şanghay İşbirliği 

Örgütü Dönem Başkanlığı döneminde bölgesel güvenliğe Kazakistan’ın yaptığı katkıyı övmüştür. İki ülke 

hükümetleri ortak ticaret merkezleri, iki ülkenin sınai ürünlerinin teşviki ve bölgesel ticaret koridorlarının 

geliştirilmesi konularını kapsayan yeni ekonomik ve stratejik anlaşmalar imzaladılar. 23 Mart 2017’de düzenlenen 
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Kazak-Özbek Forumunda işadamları tutarı 1 milyar dolara ulaşan çok sayıda anlaşma imzaladılar. Özbekistan 

tarımsal ürünler üzerine koyduğu tüketim vergisinde kısıntıya giderken, iki ülkenin ulusal havayolları uçuş 

sayılarını arttırdı. 2017 Ağustosunda Kazakistan Milli Savunma Bakanı Özbekistan’ı ziyaret etti ve ortak talim ve 

askeri eğitime odaklanan iki yanlı askerli işbirliği anlaşması dahil olmak üzere çok sayıda iki yanlı savunma 

anlaşması imzalandı. Sayın Mirziyoyev 2018 yılını Kazakistan’da “Özbekistan Yılı”, 2019 yılını da Özbekistan’da 

“Kazakistan Yılı” olarak ilan etti.  

Sayın Mirziyoyev’in Mart 2018’de yaptığı Tacikistan ziyareti; Özbekistan-Tacikistan sınırında kapalı bulunan 

16 adet kara geçiş noktasının hizmete açılması, iki ülke arasında vizelerin kaldırılması, Duşanbe-Taşkent havayolu 

seferlerinin başlatılması, Özbekistan tarafından Tacikistan’daki Rogun Barajının inşasına konan çekincenin 

kaldırılması ve iki ülke arasındaki elektrik iletim hatlarının ortak kullanımı gibi, son 20 yılın çözülmez gibi 

görünen sorunlarının ortadan kalkması ile sonuçlanmıştır.  

Sayın Mirziyoyev’in ilk yılında Özbekistan ile Kırgızistan arasındaki bağlar önemli ölçüde iyileşti. Daha önce 

1300 kilometrelik Özbek-Kırgız sınırı boyunca çok sayıda askeri çatışmalar olurdu. Kırgızistan’daki barajların 

Özbekistan için hayati önemde olan tarımsal sulamayı kesintiye uğratması endişesi çatışmayı savaş boyutuna 

götürürdü. Sayın Mirziyoyev döneminde sınırların düzenlenmesi sürecinde büyük ilerleme kaydedildi. Eylül 

2017’de Mirziyoyev’in Kırgızistan ziyaretinde iki taraf, sınır anlaşmazlıklarının % 85’inin giderildiğini ilan etti. 

Mirziyoyev Kırgızistan’ı stratejik ortak ve Özbek-Kırgız sınırının bir dostluk sınırı olacağını ilan etti. 

Vergilendirme, eğitim, genişletilmiş sınır geçişleri ve diğer konularda çok sayıda anlaşma imzalandı. Stratejik 

ortaklık bildirgesinde, siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve ekonomik bağların 
iyileştirilmesi konularına yer verildi. Taraflar Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun açılması ve Çin’in 

Kırgızistan üzerinden Taşkent’e bağlanması için bağlantı hatlarının inşası konularındaki arzularını dile getirdiler. 

Özbekistan, Kırgızistan’daki Kamber Ata Barajının inşaatına katılmaya karar verdi. Kasansai barajından 

Özbekistan’ın nasıl yararlanacağı karar bağlandı ve Mirziyoyev döneminde Özbek-Kırgız ticareti iki katına çıktı 

(Weitz,2018). 

Sayın Mirziyoyev önderliğindeki Özbekistan ile Kırgızistan su ve enerji kaynaklarının bütünleşik kullanımını 

garanti eden yakın işbirliği politikasını izleme konusunda anlaştılar. İki ülke aynı zamanda, sınır muhafızları 

arasında silahlı çatışmalara yol açan tartışmalı sınırların %85’inin düzenlenmesi konusunda anlaştılar 

(Weitz,2018). 

Şurası kuvvetle vurgulamak gerekir ki Sayın Mirziyoyev’in yeni dış politikası, Orta Asya’daki bütün 

devletlerinin çıkarına olmuştur. 

Özbekistan Orta Asya Bölgesi dışındaki devletlerle de ilişkilerini geliştirmek için çaba göstermektedir. Nitekim 

Özbek-Rus bağları son yıllarda giderek kuvvetlendi. Silah satışı, askeri manevralar ve bölgesel diplomasi 

alanındaki işbirliği güçlendirildi. Bununla birlikte Özbekistan Hükümeti, Kerimov’un Avrasya Ekonomik Birliği 

ve Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi uluslararası örgütlere üye olmama politikasını sürdürmektedir. Kerimov 

döneminde Özbekistan ile Çin arasında tesis edilen iyi ekonomik ilişkiler, Sayın Mirziyoyev döneminde de 

geliştirilmeye çalışılmakta ve Özbekistan Çin’in OBOR girişiminde önemli bir rol alma konusunda istekli 
davranmaktadır. Özbekistan ABD ile olan ekonomik ve güvenlik bağlarını genişletmek için çaba göstermektedir. 

Özbekistan Kalkınma Stratejisi 2017-2021 ile başlatılan reformların, Özbekistan’ı ABD iş dünyası ve diplomasisi 

bakımından daha çekici kılacağı söylenebilir (Weitz,2018). 

 5  Genel Değerlendirme ve Sonuçlar 

Saygıdeğer Mirziyoyev önderliğinde hazırlanan “Özbekistan Kalkınma Stratejisi 2017-2021”, bütünü itibariyle 
Özbekistan’ın ekonomisi ve dış politikası bakımından köklü bir reform programı olarak değerlendirilmelidir. 

Stratejinin III ve V. Bölümleri ise geliştirdiği yeni ekonomi programı, iktisadi bütünleşme ve bölgeye odaklı yeni 

dış politika açılımı ile sadece Özbekistan’ı değil aynı zamanda Orta Asya Devletlerinin tamamını ve Afganistan’ı 

de olumlu istikamette etkileme potansiyeli taşımaktadır. Belki de Sayın Mirziyoyev’in stratejisi, bütün Orta Asya 

devletlerinin arzuladıkları fakat ellerinde olmayan nedenlerle bugüne kadar gerçekleştiremedikleri emellerin ortak 

ifadesi olmuştur.  

Sayın Mirziyoyev sadece ekonomi ve dış politika alanında bir strateji geliştirmekle kalmamış, bunu derhal bölge 

çapında uygulamaya sokmuştur. Orta Asya’da stratejilerin geliştirildiği fakat uygulanmadığı, sözlerin verildiği 

fakat tutulmadığı Sovyet dönemi mirasının aksine, Sayın Mirziyoyev’in, “stratejilerin geliştirildiği ve uygulandığı, 

sözlerin verildiği ve tutulduğu” yeni yaklaşımı, bütün Orta Asya’da heyecan uyandırmış ve Orta Asya’nın iktisadi 

ve siyasi bütünleşmesi için yepyeni ümitler doğurmuştur. Nitekim Özbekistan’ın, 7 Şubat 2017’de yürürlüğe 

konulan, 2017-2021 Kalkınma Stratejisi’nin; Orta Asya’da ekonomik bütünleşme ile dengeli, ortak çıkarlara dayalı 

ve yapıcı dış politika öncelikleri, bir yıllık bir süre içinde bölgede geniş uygulama imkanına kavuşmuştur. Bu 

durum Özbekistan’ın geliştirdiği stratejinin ne kadar gerçekçi ve ortak tarihi tecrübelere dayandığının açık bir 

göstergesidir.  

Bütün bu olumlu tespitlere rağmen, Sayın Mirziyoyev’in stratejisinin önünde engeller de bulunmaktadır. 

Bölgede süregelen işbirliği süreci, hala son derece formel karakterdedir. Bu nedenle kısa dönemde ulaşılacak bütün 
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sonuçların doğal olarak geçici olma özelliği akılda tutulmalıdır. Şu anda gözlenen şey, bölgede ortaya çıkan 

iktisadi ve siyasi bütünleşme çabalarının, bölgenin iç dinamikleri sonucu olduğu ve sürece küresel güçlerin 

müdahalesinin bulunmadığı yönündedir.  

Her ne kadar Rus basını Rusya’nın katılımı olmaksızın ortaya çıkan bu yeni durumun önemine usulen temas 

ediyorsa da, Rusya’nın gelişmelere vereceği cevap merak konusudur. Bölgelerarası işbirliği politikasının uzun 

dönemdeki sağlamlığı, anlaşmalara, işbirliği türlerine ve tesis edilecek bölgesel kurumsal kapasiteye bağlı 

olacaktır. Bölgede sürdürülebilir ve öngörülebilir işbirliğinin tesisi, işbirliği alanında bir tür kurumsallaşmayı 

gerekli kılacaktır. Ancak Kırgızistan’ın Rusya’ya güçlü şekilde bağlılığı, Kazakistan’ın güçlü kuzey komşusu ile 

ilişkilerini yürütme sürecindeki sıkıntıları dikkate alındığında, bölge-içi mekanizmalarının tesisinin zorluğu 

anlaşılır. Dikkate alınması gereken diğer bir nokta da, Türkmenistan’ın bölge çapındaki işbirliğine katılmadaki 

kararlılığının derecesi ile ilgilidir. 2018 Astana toplantısında Türkmenistan Devlet Başkanının bulunmayışı, bazı 

dedikoduların yayılmasına yol açmıştır. Türkmenistan’ın izlediği Sürekli Tarafsızlık Politikasının, bu tür çok yanlı 

işbirliği teşebbüsleri önünde önemli bir engel olarak görülmektedir. Türkmenistan, iktisadi ve güvenlikle ilgili 
çıkarlarının, Orta Asya genelinden farklı olduğunu düşünme eğilimindedir. Orta Asya liderlerinin bölgeyi Avrupa 

ile Asya arasındaki bir ticari kara yolu geçişine çevirme arzuları, Türkmenistan olmaksızın gerçekleştirilemez. Bu 

nedenle Türkmenistan’ın Avrupa ile Asya arasındaki transit konumu önemlidir.  
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Abstract 

As a result of economic crisis occurred in the mid-1970s, the macroeconomic models that were exist at that time 

had been criticized about their validity, and then the dynamic Stochastic general equilibrium analysis had been 

developed accordingly. Dynamic Stochastic general equilibrium models, which combine microeconomic 

foundations by assuming that households or firms are behaving optimally with rational expectations against scarce 

resources, have been also criticized for their adequacy with the onset of the 2008 crisis. After this crisis, agent-

based modeling attracted attention and started to be adopted more in the literature. In this study, 2008 crisis will 

be evaluated by comparing both models. 

 1  Giriş 

1929 yılında yaşanan ve derin etkiler yaratan kriz ile, Adam Smith ve Ricardo gibi klasiklerin savunduğu 

ekonominin tam istihdamda olduğu ve krizlerin ekonomiyi etkilemeyeceği görüşü büyük ölçüde sarsılmıştır ve 

Keynesyen görüş ön plana çıkmıştır. 1970’li yılların ortalarında yaşanan OPEC petrol krizinin neden olduğu 

ekonomik daralma, o döneme kadar etkili olan Keynesyen politikaların eleştirilmesine yol açmış ve Dinamik 

Stokastik Genel Denge analizi geliştirilmiştir. Hane halkı veya firmaların, kıt olan kaynaklar karşısında rasyonel 
beklentiler ile optimal bir biçimde davrandıklarını varsayarak mikro ekonomik temelleri birleştiren Dinamik 

Stokastik Genel Denge Modelleri, 2008 krizinin yaşanmasıyla birlikte, yeterliği konusunda eleştirilere maruz 

kalmıştır. Bu kriz sonrası Ajan Temelli Modelleme, dikkatleri üzerine çekmiş ve literatürde daha çok 

benimsenmeye başlanmıştır. Bu çalışmamızda her iki modelin karşılaştırılması yapılarak, 2008 krizinin 

değerIendirilmesi yapılacaktır. 

 2  Makro Ekonomik Modeller  

Ekonominin çalışma şeklini ve yapısını tanımlamaya yönelik tasarlanan makroekonomik modeller, temelde 

ekonomik ajanların davranışlarına dayalı kurumsal ve tanımsal ilişkilerin ve davranışsal eşitliklerin bir seti olarak 

tanımlanabilmektedir. Makroekonomik modeller temel teorik ilkeleri açıklamak, farklı makroekonomik teorileri 

analiz etmek ve karşılaştırmak, politika değişikliklerinin etkilerini tahmin etmek, değerlendirmek ve ekonomik 

öngörü üretmek amacıyla kullanılabilmektedir (Alper, 2016: 90). 

1970’lerin sonlarında makroekonomik modeller hem teorik ekonomiden hem de uygulamalı ekonomiden gelen 

eleştirilere maruz kalmıştır Lucas (1976) eleştirisi, teorik açıdan gelen eleştirilerin en güçlüsüdür ve “derin yapısal 

parametre” analizi olarak bilinen yeni bir araştırma alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lucas, politika 

analizi amacıyla kullanılan geleneksel modellerdeki “yapısal parametrelerin uygulanan politikaya göre 

değişmediği varsayımının” geçersiz olduğunu, ekonomik ajanların bir dinamik optimizasyon yaklaşımına göre 

davranmaları ve mevcut bilgiyi rasyonel olarak kullanmaları durumunda “politikadaki herhangi bir değişikliğin 

ekonometrik modellerin yapısını sistematik olarak değiştireceğini” belirtmiştir (Alper, 2016: 90). 

 3  Dinamik Skokastik Genel Denge Modelleri  

Genel denge kavramı, Leon Walras tarafından 19. yüzyılın sonlarında çok pazarlı bir ekonomiyi modellemek 

için tasarlanmıştır. Walras tarafından tasarlanan bu genel denge türü, ilk önce reel konjöktür dalgalanması (Real 

Business cycle), ve sonrasında dinamik stokastik genel denge modelleri olarak değişime uğramıştır. Fakat denge 

kavramı temelde aynı kalmıştır (Keen, 2016). 

Ekonomistler (politikacılar) genellikle Lucas Kritiği’ne cevap verecek tahmini modeller geliştirmeye 

çalışmışlardır. Lucas, birçok ekonomik modelin, politikaya göre değişmeyen parametrelere sahip olduğunu 
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vurgulamıştır. Lucas Kritiği’ne cevap olarak DSGE modelleri geliştirilmiştir (Chingcuanco, Holt, and Mehta, 

2013: 2) ve bu modellerin başlangıcı 1980’lerde başlayan çalışmalara dayanmaktadır. 

Bununla birlikte, Merkez bankaları tarafından, 1990’ların sonlarından bu yana uygulamalı olarak, tüm 

makroekonomik değişkenleri tahmin etmek, mali ve uygulanan parasal politika kurallarını değerlendirmek için 

dinamik stokastik genel denge modellerini kullanılmaktadır (Blanchard, 2008: 24). 

Günümüzde birbirinden farklı DSGE modelleri olmasına karşın, bir takım ortak özellikleri vardır. Birincisi 

DSGE modelleri dinamiktir. İkincisi DSGE modelleri stokastik bir element içerir. Alışılmış bir araştırma yöntemi, 
ajanın bir stokastik şoktan etkilendikten sonra nasıl davrandığını sonrasında nasıl dengeye geri döndüğünü kontrol 

etmektedir. Üçüncüsü ise DSGE modelleri, genel denge modelleridir. Emek ve iş gücü piyasası dahil bütün 

piyasalar dengededir. Bu, modelin önemli özelliklerinden bir tanesidir (Dullien, 2009: 4). 

Bununla birlikte dinamik stokastik genel denge modelleri dinamiktir ve sonsuz bir zaman aralığında her dönem 

için emek arzı ve tüketim talebi üzerinden faydasını maksimize etmeye çalışan temsili ve rasyonel olan bireyin 

fayda fonksiyonuyla başlarlar. Modeller stokastik bir bileşen ihtiva etmektedirler (Dullien, 2009: 4). 

Başka bir ifade ile dinamik stokastik genel denge modelleri, birbiriyle ilişkili olan, talep bloğu, arz bloğu ve para 

politikası denklemi ile oluşturulan üç blok etrafında inşa edilmiş basit bir yapıyı göstermektedir. Şekil olarak bu 

blokları tanımlayan denklemler hane halkı, firmalar ve hükümet gibi ekonominin başlıca etkenleri olan mikro 

temellerden gelmektedir. Ajanlar, piyasalarda etkileşime girerek, bu modellerin genel denge özelliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Bloklar arasındaki etkileşimin dinamik olmasından dolayı, bu modeller de dinamik olmaktadır 

(Sbordone, vd, 2010: 23-24). 

DSGE modelleri, temsil ajan, rasyonel beklentiler, etkin piyasa hipotezine dayalı olarak düzenlenmiştir. 

Modellerde verimlilik ve tercihlerde değişme ile şoklar dışsal olarak açıklanır. Söz konusu modellerde kullanılan 

temsili ajanlar, tesadüfü dışsal şokların olasılıklı dağılımını bilmektedirler. Bunun yanı sıra, stokastik şoklarda 

değinilen belirsizlik, tesadüfi olasılıklarının dağılımının bilinmesi varsayımı üzerine kuruludur (Eren, 2018 :13). 

 4  Ajan Temelli Modeller  

Ajan temelli modeller genellikle, basit veya karmaşık, deterministik veya stokastik, sabit veya uyarlanabilir 

olabilen davranış kurallarına göre çevreyle olduğu kadar birbirleri ile etkileşime girebilen bir dizi bağımsız ajana 

dayanmaktadır (Billari vd., 2005: 2). Bir başka deyişle Ajan temelli modelleme (ABM), karmaşık bir sistem 

oluşturan heterojen bireylere odaklanan hesaplamalı modellemeden oluşmaktadır. Ajan temelli hesaplamalı 

modelleme olarak da bilinen ABM, geliştirme ve uygulama için hem matematiksel hem de deneysel yaklaşımları 
gerektirmektedir (Pilkington, 2014: 14). 

Ajan temelli simülasyonlar, sosyal bilimlerde giderek daha fazla uygulanmaya başlanmıştır. Yapay hesaplama 

ortamları aslında çok sayıda aktör arasındaki sosyal davranışları ve etkileşimi benzetmek için küçük laboratuvarlar 

olarak hizmet etmektedir, heterojen bireylerde meydana gelen karmaşık dinamiklerin çalışmasını içermektedir. 

Nüfus, bireylerin tanım toplamıdır ve bu nedenle, toplu veya “makro” düzeyde kurumlar oluşturmaktadırlar 

(Billari vd., 2005: 5).  

Finansal piyasalar açısında ise Ajan Temelli modeller, etkileşimleri ekonomik modelleme ile sonuçlanan farklı 

tiplerdeki ajanları veya aktörleri içermektedir. Bu aktörler, yatırımcılar, bankalar, yatırım şirketler ve 

düzenleyiciler olabilmektedir. Genel olarak, temsili olmayan ajanların kullanılması bu modelin ayırt edici 

özelliklerinden birisidir. Başka bir ifade ile, bu aracılar, risklere karşı toleransları, bağışların büyüklüğü ve genel 

yatırım stratejileri de dahil olmak üzere birçok kilit açıdan farklılık göstereceklerdir (Thurner, 2011: 7). 

Ayrıca ajan temelli modellerin önemli bir özelliği de, ajanların etkileşebilir olması yani, her birine bilgi mesajı 

iletebilir olmasıdır. Diğer ajanlar da bu mesajlardan öğrendikleri bilgiye göre hareket edebilmektedir. Ajanlar 

arasındaki etkileşimin modellenebilmesi, yine bu model türünü diğerlerinden ayıran önemli bir özelliklerden bir 

tanesidir (Gilbert, 2018). 

Davranışsal iktisatta yapılan araştırmalara göre, insanların genellikle karar verirken sezgilerini kullandıkları ve 

tam olarak rasyonel olmadıklarını göstermiştir. Bu davranışlar genel olarak “sınırlı rasyonellik” olarak 

tanımlanabilmektedir (Turrell, 2016: 178). Ajan temelli modellerde sınırlı rasyonel ajanların oluşturulmasına 

imkân vermektedir. Rasyonel ajan modellerinde iyi kararların nasıl alınabileceği ile ilgilidir, sınırlı rasyonalite ise 

insanların güncel hayatta ne yaptıkları ile ilgilidir (Fagiolo vd, 2018: 85). 

Ajan temelli modellerin bir başka önemli özelliği ise ajanların bireysel hareketlerinin makroskobik davranışlar 

oluşturmak için birleştirilmesidir. Bireysel davranışlar, her bir ajan için kurallar basit olsa bile organize edilmiş bir 

etki yaratmak için birleştirilir (Turrell, 2016: 178). 

Yatırımcılar yönünden ise, ajan temelli modeller, bilgili yatırımcılar, bilgisiz yatırımcılar ve yatırım yönetimi 

şirketindeki yatırımcılar olarak 3 farklı yatırımcı türünü içermektedir. Bilgili yatırımcılar, yatırım kararlarını 

yönlendirmek için araştırma yaparlar ve arbitraj fırsatlarından yararlanmak için piyasada az veya çok pahalı olan 

varlıkları keşfetmeye çalışırlar. Sezgisel ya da bilgisiz yatırımcılar, bir varlığın gerçek fiyatını bulmak için herhangi 
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bir analiz yapmazlar, Üçüncü tip yatırımcı ise fonlarını önce yatırım şirketlerine ve daha sonra parayı finansal 

piyasalara yatırmaktadır (Thurner, 2011: 7). 

Ajan temelli modellerin ortak özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz (Eren, 2013).  

 Ajanlar heterojendir. 

 Mikro temellerden hareket edilerek makro sonuçlara ulaşılmaktadır. Bakış açışı aşağıdan yukarıya 

doğrudur.  

 Evrilen kompleks sistem geçerlidir  

 Mikro ve makro düzeyde geri besleme vardır, doğrusallık yoktur. 

 Ajanların birbirlerini doğrudan etkiler. 

 Sınırlı rasyonellik üzerine kuruludur. 

 Ajanların yaklaşımı öğrenerek değişebilir ve çevreye ayak uydurabilir. 

 Analizler, gerçek dinamiklik ve patika bağımsızlığı üzerine yapılır 

 5  Modellerin Karşılaştırılması  

Yerleşik iktisat teorisi, bireysel aktörlerin kendi tercihleri hakkında bilgi sahibi olduklarını, genellikle bir fayda 

fonksiyonuyla ölçüldüklerini ve çevreleri ve iddia edilen sonuçlarla ilgili tam bilgiye dayanarak mümkün olan en 

iyi kararı aldığını varsayan rasyonel aktör paradigmasına dayanmaktadır. Karar teorisi, tercihlerine göre aktörlerin 

seçeneklerinin sıralanması ve seçilmesi ile ilgilenmektedir. Genellikle tek bir rasyonel karar verici optimum düzeyi 
bulmak ve araştırmak için geliştirilen belirli şartlar altında faydayı en üst düzeye çıkarmaktadır. Akılcı aktörler, az 

sayıdaki devlet ve kontrol değişkenleri olan ortamlarda yeterli olabilirken, karmaşık ve belirsiz ortamlarda sınırları 

vardır (Billari vd., 2005: 2). 

DSGE modellerinde bir bireyin bütün ekonomiyi temsil ettiği ve bu n sayıdaki bireylerin ekonominin temsili 

olduğu varsayımına kaşın (Eren, Keleş, 2014: 198), ajan temelli modellerde temsili ajan kullanılmamaktadır. 

Başka bir ifade ile bu aracılar, birçok kilit açıdan farklılık gösterecektir (Thurner, 2011: 7). 

Ajan temelli hesaplamalı iktisat (kısaca ACE) ise kompleks sistemlerden yararlanmakta ve yerleşik iktisadın 

katı varsayımlarını göz ardı etmektedir. Genellikle DSGE modellerinin kullanıldığı yerleşik iktisadın aksine, ACE 

araştırmacıların gerçek dünya sonuçlarına daha yakın tahminler yapmasına imkân vermektedir. Bu öncül 

yaklaşımda kullanılan ajan temelli modeller, ajanların inanışlarının olduğu, zamanla değişebilen bu inanışlarına 

göre etkileştiği, öğrendiği ve çevrelerine uyum sağladığı suni dünyalar oluşturmaktadır (Eren, Keleş, 2014: 198). 

DSGE modelleri yerleşik iktisatta yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen bu modellere yönelik eleştiriler de 

oldukça fazladır. Rasyonel beklentiler ve tam rekabet varsayımları bu eleştirilerin odağında yer almaktadır. Temsili 

ajan yaklaşımına dayanan DSGE modelleri varsayımlar yaparak temel makro iktisat etkileşimlerini dışlamaktadır. 

Yine bu modeller, işsizlik yada likidite krizinin olamayacağı sonucuna varmakta ve krizde açıkça görünen 

borçlanma ağlarının yapısı ve bankalar arası ilişkiler hakkında fikir verememektedir. DSGE modelleri standart 

rekabetçi denge teorisinin piyasa dengesi bağlamında dönemler arası fayda maksimizasyonu sürecine 
dayanmaktadır. Lucas’tan Prescott’a ve Woodford’a son çeyrek yüzyıldaki makro iktisatçılar, stokastik dönemler 

arası genel denge teorisine güçlü bir şekilde bağlı kalmışılardır (Eren, Keleş, 2014: 198). 

Her ne kadar DSGE modelleri, mikroekonomik temellere dayandırılsa da tüm fiyatların belirlendiği birtakım 

ideal dengenin olduğu geleneksel görüşü kabul etmektedirler. Bu yaklaşım genel olarak doğru olarak kabul 

edilmektedir. DSGE modellerini bir ekonomide yeterince iyi performans göstermesine rağmen krizde çok faydalı 

olmamıştır, çünkü dinamik stokastik” öğeleri sadece bir denge durumu etrafında küçük dalgalanmalar 
oluşturmaktadır (The Economist, 2010). 

Bunun aksine ABM'ler, etkin piyasaların veya genel dengenin varlığı hakkında hiçbir varsayımda 

bulunmamaktadırlar. Oluşturdukları pazarlar, her boyutta sürekli fırtınalara ve nöbetlere maruz kalmaktadır. 

Büyük dalgalanmalar ve hatta çökmeler doğal bir özelliktir. Bunun nedeni, ABM'lerin kabarcıklar ve çökmeler 

yaratan sürü ve panik gibi küçük etkileri arttırabilecek geri besleme mekanizmaları içermesidir. Matematiksel 
olarak, doğrusal olmayan modellerdir, yani etkilerin nedenleri ile orantılı olması gerekmemektedir (The 

Economist, 2010). 

İki model arasındaki farklar, aşağıdaki tabloda özetlenebilmektedir. 
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 Dinamik Skokastik Genel Denge Modelleri Ajan Temelli Modeller 

Ajanların 

özellikleri 

 Birey ve firmalar arasında fark yoktur. Ajanlar 

homojendir.  

 Temsili ajan varsayımı geçerlidir. Ekonomideki 

bütün bireyler benzerdir ve bir birey ile temsil 

edilebilmektedir. Genellikle sonsuza dek 

yaşadıkları varsayılır ve faydasını maksimize 

etmeye çalışır.  

 Ajanlar rasyoneldir. 

 Ajanlar heterojendir yani 

birbirinden farklı sayıda birden fazla 

ajan vardır. 

 Temsili olmayan ajanlar kullanılır. 

Ajanlar birbirlerinden farklı 

yapılara sahiptir. Bu nedenle 

ekonomideki bir birey diğer tüm 

bireyleri temsil etmez. 

 Ajanlar rasyonel değildir. 

Piyasa 

özellikleri 

 Etkin piyasa hipotezi geçerlidir. 

 Tüm piyasalar dengededir. 

 Piyasalarda denge şartı yoktur. 

Avantajları  

 DSGE modelleri ile mikro ekonomi temeller 

çerçevesinde büyüme, işsizlik, para ve maliye 

politikalarının analizinde kullanılabilir.  

 Para politikası tabanlı olduğu için genellikle 

merkez bankaları tarafından kullanılmaktadır 

 DSGE modelleri dinamiktir.  

 Ajanların heterojen olması, sınırlı 

rasyonellik ve birbirinden etkileşim 

içinde olmaları gerçek sonuçlar elde 

edilmesini sağlamaktadır. 

Dezavantajları 

 Rasyonel beklentiler, ajanların homojen olması, 

fayda maksimizasyonu ve piyasaların dengede 

olması son yaşanan 2008 krizi sonrasında 

ekonomistler tarafından, krizi tahmin 
edemediklerinden dolayı eleştirilmiştir. 

 Hesaplamaya dayalı bir modelleme 

olduğu için kodların hatasız bir 

biçimde entegre edilmesi 

gerekmektedir. 

Tablo 1. Modellerin Karşılaştırılması 

 6  2008 Finansal Krizinin Değerlendirilmesi  

2007-2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri emlak sektöründe ortaya çıkan, kısa sürede önce Amerikan 

finansal sistemini ve ardından diğer ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen bu kriz, 21. yüzyılın küresel 

ölçekte yaşanan ilk finansal krizidir. Bu yaşanan kriz, 1929’dan bu yana kapitalizmin yaşadığı en ciddi kriz olarak 
değerlendirilmektedir. 2008 krizinin 1929 yılında yaşanan kriz kadar ciddi bir depresyona yol açmamasının nedeni, 

gelişmiş ülkelerin, finansal sistemin çöküşüne izin vermemeleri ve banka iflaslarını engellemek için gerekli olan 

likitideyi oluşturma konusunda anlaşmış olmalarıdır (Piketty, 2014: 508). 

Buna karşılık, iktisat teorilerinin 1929 krizini tahmin edememeleri normal karşılanabilir. Çünkü o dönemde 

hâkim olan iktisadi düşünce, serbest piyasa ekonomilerinde kalıcı iktisadi krizlerin ortaya çıkamayacağını iddia 

eden Say Yasasına dayanmaktadır. 1929 tecrübesinden çok sayıda ana akım konjonktür teorisi geliştirilmiştir. 
Teorik ve matematiksel kurgularındaki zarafete rağmen söz konusu ana akım konjonktür teorileri 2008 Küresel 

Finansal Krizini tahmin edememişlerdir. Kriz sonrası Post Keynesçi ve Avusturyacı konjonktür teorileri gibi 

heterodoks yaklaşımlar kendilerinden sıkça söz ettirmişlerdir (Bocutoğlu, 2014 :1). 

2008 krizinin temelinde yatan unsur, ABD’de tüketimi özendirmeye yönelik harcama politikaları, kredilerin 

genişlemesi ve türev ürünler aracılığıyla riskin uluslararası piyasalara kontrolsüz bir şekilde yayılması, kredi 

derecelendirme kuruluşlarının risk belirleme hataları, yetkililerin krize yönelik belirtileri hafife almalarıdır (Kırcı, 
2016: 480). 

2008 küresel krizi devletin ekonomiye müdahalesini tekrar gündeme taşımıştır. Kamulaştırma, sübvansiyonlar 

ve vergi indirimleriyle ekonomilere ivme kazandırılmaya çalışılmıştır ve finansal piyasalar için denetim 

mekanizmaları yeniden gözden geçirilmiştir. Krizin küreselleşme ve emek piyasası üzerinde de etkili olmuştur. 

1980’lerden sonra hız kazanan küreselleşme, özellikle sermaye ve iş gücü üzerinde etkili olmuştur. Uluslararası 
sermaye hareketliliğinin krizin yayılmasını ve derinleşmesine etkisi özellikle kısa vadeli sermaye hareketliliği 

üzerinde tedbirleri tekrar gündeme getirmiştir. Brezilya, ABD, Çin gibi gelişmiş ülke yatırımcıları kriz karşısında 

yatırımlarını, emek-yoğun veya emeğin ucuz olduğu bölgelere kaydırmışlardır. Hükümetler, ülkemizde de olduğu 

gibi işsizliği azaltmak için yeni iş gücü politikaları uygulamışlardır. 1980’lerde ivme kazanan küreselleşmenin 

cazibesi azalmıştır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi küreselleştirme sürecini hızlandırırken, 2008 krizi 

küreselleşme sürecini yavaşlatmıştır (Ay, Uçar, 2015: 28). 

2008 ekonomik krizi, sadece reel ekonomilerin dinamikleri için bankacılık sektörünün ve finans piyasalarının 

önemini ortaya koymamış, aynı zamanda etkin olan teorik çerçevenin yetersizliğini de ortaya koymuştur. Standart 

modeller ile yaşanan kriz tahmin edilemediği gibi ekonomik büyümenin yeniden sağlanabileceğine dair bir çözüm 

önerisi de getirememişlerdir (Napoletano, 2012). 

Soros’a göre ise, 2008 krizi bazı yönlerde, ikinci dünya savaşının sona ermesinden bu yana dört ila on yıl 

arasında değişen aralıklarla meydana gelen diğer krizlere benzemektedir ancak büyük bir fark vardır; bu yaşanan 
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son kriz, uluslararası rezerv para birimi olarak dolar bazında bir kredi genişlemesi döneminin sonunu işaret 

etmektedir. Periyodik krizler, daha büyük bir patlama sürecinin parçası olmasına rağmen mevcut kriz, 60 yıldan 

fazla süren bir süper-çıkışın doruk noktasıdır (Richiardi, 2015: 4). 

Kirman (2012)’a göre gerekli olan şey, bir takım makroekonomik değişkenlerin mikroekonomik şoklar 

tarafından açıklandığı modelleri oluşturmaktır. Gabaix tarafından bu yönde bir çalışma yapılmış ve firmaların 

gözlemlenen verilerle daha tutarlı bir şekilde heterojenliği hakkında varsayımlarda bulunmanın büyük bir fark 

yaratabileceğini öne sürmüştür. 

Makroekonomik analiz için standart araç olan dinamik stokastik genel denge (DSGE) modelleri, 2008 Küresel 

Mali Krizi ve bunu takip eden Büyük Durgunluk sonrasında yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. O dönemde Avrupa 

merkez Bankası Başkanı olan Jean-Claude Trichet, “kriz geldiği zaman var olan ekonomik ve finansal modellerin 

önemli sınırlamaları belli olmuştur, Makro modeller krizi öngöremedi ve ekonomiye ne olduğuna dair ikna edici 

bir açıklama yapamadılar. Aslında daha da ileri gidecektim: kriz karşısında, geleneksel araçlarla terk edilmiş 

hissettik” şeklinde bir açıklama yapmıştır (Richiardi, 2015: 4). 

Büyük buhran olarak da tanımlanan 2008 krizi etkin olarak kullanılan hâkim otoritelerin yetersiz olduğunu 

ortaya koyan doğal bir deney olmuştur. Bilinen iktisatçıların bir kısmı mevcut ekonomik krizin ekonomik teori 

için bir kriz olduğunu ileri sürmektedir. DSGE modellerinin temel varsayımları, rasyonel beklentiler, temsilciler, 

mükemmel pazarlar gibi mevcut ekonomik krizin altında yatan temel olayların anlaşılmasını engellemektedir 

(Fagiolo, Roventini, 2012). 

DSGE modelleri finansal piyasalar için uygun görülmemektedir. Çünkü, rasyonel beklentilere dayalı olan bu 
modellerde piyasalar etkin, rekabetçi ve sorunsuzdur ve borçlanma, iflas gibi sorunlar yer almamaktadır. Para 

sadece bir hesap birimidir. Finansal sektörler modelde pasif olarak yer almaktadır. Halbuki, finansal likiditenin 

reel çıktıyı geçmesi halinde finansal istikrarsızlık ortaya çıkmaktadır. Finansal istikrarsızlık olasılığı bu modellerde 

dışsal olarak ele alınmaktadır (Orhan, 2016: 123). 

Dinamik stokastik genel denge modellerinde kullanılan temsili ajan modeli Stiglitz (2009)’ e göre, karşılaşılan 
bazı problemlerin temeline yatan çeşitlilik olan, zengin çeşitliliğini dikkate almamaktadır. Tek bir bireyden oluşan 

ekonominin borç alanları ve borç verenleri yoktur. Asimetrik bilgi problemleri de yoktur. Bankalara ve kredi 

değerliliğini belirlemeye de gerek yoktur. Makroekonomi içerisinde yer alan ve rasyonel beklentilerle temsili ajan 

varsayımını benimseyen modeller rahatsız edicidir. 

DSGE modelleri, tüm piyasaların dengede olduğu varsayımına odaklanmaktadır. Bunun aksine kriz, bazı 

piyasaların (özellikle de emek piyasası) dengede olmadığı durumları ortaya koymuştur. Standart modeller, 
ajanların böyle bir piyasa dengesizliğine tepkimelerinden kaynaklanan problemleri görmezden gelmektedir. 

Dolayısıyla, krizler sırasında ekonominin nasıl davrandığını incelemek için bu modeller yeterli görülmemektedir 

(Napoletano, 2012). 

DSGE modelleri daha çok para politikası üzerine odaklanmakta ve her zaman en iyi parasalcı kuralı 

araştırmaktadır. Yaşanan kriz sonrasında, ekonomileri istikrarlı büyüme yönüne çevirmek için para politikalarının 

yeterli olmadığını göstermiştir. Ajan temelli modeller, para politikasının etkilerini ve sınırlarını değerlendirmek ve 
elde edilen sonuçları DSGE modellerinin politika önerileri ile karşılaştırmak için kullanılabilmektedir 

(Napoletano, 2012). 

 7  Sonuç 

1929 yılında yaşanan ekonomik buhran, yeniden canlanma etkisi yaratması beklenen klasik görüşün savunduğu 

öngörülerden etkilenmeden yayılmaya devam etmiş ve bu kriz kapitalist tarihin “kendiliğinden” yeniden 
canlanmaya giremeyen ilk kriz olmuştur. Bu süreç sonunda devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini 

savunan Keynesyen politikalar ön plana çıkmıştır. 1973 yılında ortaya çıkan ve stagflasyon ve bunun sonucunda 

enflasyon ve işsizliğe yol açan petrol krizine çözüm getirememesi sonucunda Keynesyen politikalar moneteristler 

tarafından ağır eleştirilere maruz kalmış ve dinamik stokastik genel denge modelleri bu dönemden sonra 

kullanılmaya başlamıştır. Daha çok Merkez bankaları tarafından kullanılan temsili ajan, rasyonel beklentiler, etkin 

piyasa hipotezine göre düzenlenen ve DSGE olarak da adlandırılan bu model, 2007-2008 döneminde ABD’de 

mortgage süreci ile başlayan ve etkisini tüm dünyada hissettiren krizin tahmin edilememesi sonrasında eleştirilerin 

odak noktası olmuştur. Yaşanan finansal kriz sonrasında ajanların rasyonel davranmadığı, etkileşim içinde 

olabildikleri ortaya koymuştur. Ekonomistlerin alternatif modeller dikkate alınmadan yürütülen ulusal politikaları 

bir modele bağlı kalınarak yürütülmesi ve güvenilirliği eleştirilen bir başka husustur. Bu modele alternatif olarak, 

rasyonel beklentiler teorisine dayanmayan, bireylerin heterojen olduğu yani birçok açıdan farklılık gösterebileceği 
düşüncesi ile temsili ajan kullanılmayan, ajan temelli modeller ön plana çıkmıştır. Geleneksel görüşü benimseyen 

DSGE modellerinde ekonomide bir denge unsurunun olmasına rağmen ABM modelleri genel denge varsayımında 

bulunmamaktadır ve matematiksel olarak doğrusal olmayan modellerdir ve çökmelerin yaşanması doğaldır. Bu 

doğrusal olmayan durum, 2008 krizinin temelinde yatan kredi krizinde kendisini açıkça göstermiştir. Amerikan 

konut piyasalarında bu model ile yapılan bir çalışma sunulmuş ve yükselen konut fiyatları, düşen faiz oranları ve 

refinansmana erişimin kolay olması büyük miktarda bir borçlanma oranına neden olduğunu göstermiştir.  
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Abstract 

The effect of government expenditure on economic growth has attracted attention of economist for long time. 

In this context, this paper aims to understand that government expenditure subjects to whether constant, decreasing 

or increasing yield. For this reason, countries were classified as with low government expenditure, medium 

government expenditure and high government expenditure, and were added into empirical analysis in the paper. 

The number of countries included in the analysis is 138 and the analysis covers the period between years 1980 and 

2016. In this context, empirical analysis consists of fixed effect model, random effect model, hausman test and 

unbalanced panel data technique was applied. 

According to results of analysis, when government expenditure increases as quantitative, it’s effect on economic 

growth decreases but it still affects economic growth positively. To make public expenditures lately subject to law 

of diminishing returns, it may come into question that public expenditures is canalized to technology intensive 

areas. In order to increase productivity in the public expenditures and to shift out diminishing returns, level of 

spendings on human capital can be increased. 

 1  Giriş 

Kamu harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi sıkça, iktisatçıların tartıştığı konu başlıklarından biri olarak 

literatürde yer almaktadır. Kimi iktisatçılar kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki 

yaratacağını iddia ederken kimi iktisatçılar negatif/nötr bir etki olacağını ileri sürmektedir. 

Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratacağı ön kabulünden hareket edilirse, 

anılan harcama çeşidinin de dolaylı olarak bir üretim faktörü olarak kabul edilmesi gerekebilir. Elbette bu çalışma 

kamu harcamalarını, tıpkı bir emek, sermaye ya da doğal kaynak gibi üretim faktörü olarak görmemekte ancak 

farklı ülkelerde, farklı miktarlarda kamu harcamalarının gerçekleştirildiğini ve kamu harcamalarının miktarında 

meydana gelen değişikliklerin büyüme üzerinde farklı etkiler yarattığını ve gerçekleşen bu farklı etkileri saptamayı 

amaçlamaktadır.  

Yukarıda da belirtildiği üzere kamu harcamaları elbette bir üretim faktörü değildir. Ancak piyasada yarattığı 

taleple sermayeyi, ya da gelir transferi bağlamında emeği ve yine beşeri sermaye harcamalarıyla emeği doğrudan 

etkileyerek, aslında üretimi yani ekonomik büyümeyi de direk olarak etkilemektedir. Çalışmada, kamu 

harcamalarının niceliksel miktarı ile anılan etki arasında nasıl bir ilişki olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu 

bağlamda kamu harcamaları arttıkça ekonomik büyüme artarak artabilir, sabit bir şekilde artabilir veya azalarak 

artabilir. Bu durumun tespiti için kamu harcamalarını görece az gerçekleştiren, orta seviyede gerçekleştiren ve 

yüksek seviyede gerçekleştiren ülkeler gruplandırılmış, anılan ülke gruplarında bir birim kamu harcamasının 

ekonomik büyümede kaç birim etki yaratacağı anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en temel özellik, kamu harcamalarının ekonomik büyümeye katkısının 

olumlu mu olumsuz mu olacağı gibi tartışmalara girilmeden, keynesyen bir ön kabulle kamu harcamalarının 

veriminin incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Türkçe çalışmalarda hemen hemen hiç kamu harcamalarının 

ölçeğe göre verimi incelenmemişken yabancı literatürde de çok az incelenmiştir. Çalışmanın literatüre bir diğer 

katkısı, gerek örneklem kümesi, gerekse kapsadığı dönem açısından literatürün zenginleşmesi yönünde olacaktır. 

 2  Kuram ve Yazın 

Üretim sürecine dâhil edilen üretim faktörlerinin verimi çıktıyı önemli oranda etkileyebilmektedir. Örneğin Y 

üretiminde kullanılan X belli bir oranda artırıldığında üretilen Y de aynı oranda artıyorsa ölçeğe göre sabit getiri 

söz konusudur. Ya da X belli bir oranda artırıldığında Y daha büyük bir oranda artıyorsa ölçeğe göre artan getiri 

söz konusudur. X belli bir oranda artırıldığında Y daha az bir oranda artıyorsa ölçeğe göre azalan getiri söz 

konusudur. 

Kamu harcamalarının büyümeyi olumlu etkilediği ön kabulü Keyensyen iktisadın en önemli savlarından bir 

tanesidir. Keynesyen iktisatçılar diğer ekollere karşı bu görüşü o kadar fazla ispatlamaya çalışmalarına rağmen 

kamu harcamalarının getiri ölçeği üzerine çok fazla çalışmamışlardır. 
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Literatürde konuyla ilgili bulunabilen çalışma sadece ( Butkiewicz ve Yanıkkaya, 2008)’ya aittir. Bu çalışma 

kamu harcamalarının niceliksel artışının, ekonomik büyüme üzerinde daha az etkili olmasına yani kamu 

harcamalarının azalan verimler yasasına tabi olduğuna dair bulgular içermektedir. Bu durum hiç yol olmayan bir 

ülkede yapılan ilk yolun üretime sağlayacağı fayda farkı ile birçok gelişmiş yolu olan gelişmiş bir ülke de yapılacak 

ekstra bir yolun üretime sağlayacağı fayda farkından da anlaşılacaktır (Butkiewicz and Yanıkkaya, 2008: 4). 

Oysaki Keynesyen teorinin öngörüsü çarpan mekanizmasıdır. Anılan mekanizmaya göre kamu harcamalarındaki 

bir birimlik artış ekonomik büyümeyi bir birimden daha fazla artıracaktır (Songur ve Yüksel, 2011: 368). Bu durum 

(Butkiewicz and Yanıkkaya, 2008)’nın çalışmalarında tespit ettikleri bulgularla çelişmektedir. 

Konuyla ilgili en uç nokta ise Neo-klasik yaklaşıma aittir. Anılan yaklaşım kamu harcamalarındaki bir birimlik 

artışın ekonomik büyümede azalma yaratacağını belirtirken, zımni olarak kamu harcamalarının ölçeğe göre negatif 

getiri oranına sahip olduğunu da iddia etmektedir (Songur ve Yüksel, 2011: 368). 

Ancak unutulmamalıdır ki (Butkiewicz ve Yanıkkaya, 2008)’nın çalışmaları hariç diğer iki teorik yaklaşım, 

kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyümedeki rolünü tespit etmek için geliştirilmemiştir. Bu yaklaşımlar 
kamu harcamalarındaki artıştan ziyade bizatihi kamu harcamalarının kendisinin büyüme üzerindeki etkisini 

anlamaya çalışmıştır. Bu bağlamda kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerine 

yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle çalışmanın literatür tablosunda kamu harcamalarının 

bizatihi kendisi üzerine yapılan çalışmalar yer almaktadır. Bu nedenledir ki literatür tablosunda yer alan çalışmalar 

kamu harcamalarındaki artışın büyüme üzerindeki etkisine odaklanmamaktadır. 

Yazar Zaman Aralığı ve Ülke Sonuç 

Devarajan ve Viyana 

(1993) 

1970-1990/14 OECD Ülkesi Kamu sağlık ve altyapı harcamaları 

büyümeyi olumlu etkilerken savunma 
harcamaları olumsuz etkilemektedir. 

Easterly ve Rebelo (1993) 1970-1988/100 Ülke Kamu yatırım harcamaları büyüme 

üzerinde olumsuz etki yaratırken, kamu 

cari harcamaları büyümenin nedenidir. 

Lin (1994) 1960-1985/62 Ülke Kamu cari harcamaları gelişmiş 

ülkelerde ekonomik büyüme üzerinde 

oldukça etkiliyken, gelişmekte olan 

ülkelerde bu etki azalmaktadır. 

Oxley (1994) 1870-1913/İngiltere Ekonomik büyüme kamu harcamalarının 

nedenidir. 

Kelly (1997) 1970-1989/73 Ülke Sadece kamu yatırım harcamaları 

büyümenin nedeniyken diğer kamu 

harcama türleri büyümenin nedeni 

değildir. 

Terzi (1999) 1950-1995/Türkiye Ekonomik büyüme kamu harcamalarının 

nedenidir. 

Fölster ve Henresson 
(1999) 

1970-1995/23 OECD Ülkesi Kamu harcamaları büyümeyi olumsuz 
etkilemektedir. 

Arısoy (2005) 1950-2003/Türkiye Büyüme kamu harcamalarının nedenidir. 

Yılancı ve Özcan (2010) 1950-2006/Türkiye Kamu savunma harcamaları büyümenin 

nedenidir. 

Yılgör, Ertuğrul ve 

Celepcioğlu (2012) 

1980-2010/Türkiye Cari, transfer ve toplam kamu 

harcamaları büyümenin nedeni iken 

yatırım harcamaları büyümenin nedeni 

değildir. 

Kolçak, Kalabak ve Boran 

(2017) 

1984-2014/Türkiye Ekonomik tasnife göre ayrıştırılan kamu 

harcamalarının büyüme üzerinde çok 

sınırlı bir etkisi vardır. 

Kolçak ve Kalabak (2017) 1998-2012/28-29 OECD Ülkesi Eğitim ve Sağlık harcamaları büyümenin 

nedenidir. Sosyal koruma harcamaları 

ise büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 

Tablo 1. Literatür 

 3  Yöntem ve Veriler 

Yukarıda da belirtildiği üzere daha önce kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkisine odaklanan 

çalışmalardan ziyade bu çalışmada kamu harcamalarındaki artışın büyüme üzerindeki etkisine ve akabinde kamu 

harcamalarının ölçeğe göre getirisi üzerine odaklanılmıştır. Bu bağlamda kamu harcamaları az, orta ve yüksek 
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seviyede olan ülke grupları, analizin örneklem kümesini oluşturmaktadır. Dünya üzerinde var olan ülkelerin kamu 

harcama seviyeleri elbette öncelikle gelirlerine bağlıdır. Geliri fazla olan devlet, daha fazla kamu harcaması 

yapabilecektir. Ayrıca hemen hemen her devletin yaptığı eğitim ve sağlık harcamasının seviyesi, o ülkedeki kamu 

harcama seviyesinin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Daha fazla eğitim ve sağlık harcaması yapan 

devletlerde anılan kurumlar kuşkusuz daha güçlü olacaktır. Bu bağlamda eğitim, sağlık ve gelir göstergelerinin 

birlikte yer aldığı İnsani Gelişme Endeksi aynı zamanda ülkelerin kamu harcama seviyelerini zımni de olsa belli 

edecektir. Bu bağlamda İnsani Gelişme Raporunda yayınlanan 188 ülkeden verilerine ulaşabildiğimiz 138 ülke, 
yüksek kamu harcaması (YKH), orta kamu harcaması (OKH) ve düşük kamu harcaması (DKH) olmak üzere tıpkı 

anılan rapordaki gibi sınıflandırılmıştır. Tüm bu ülkeler ait GSYH bağımlı değişken olmak üzere, kamu 

harcamaları (KH) bağımsız değişken, kamu gelirleri (KG) ve kamu borçları (KB)‘ da kontrol değişkenler olarak 

analize dahil edilmiştir. KB ve KG’nin kontrol değişkenler olarak seçilmesindeki en önemli etken KH’yı 

etkileyebilme güçleridir. Ayrıca anılan ülkelerin 1980-2016 dönemine ait tüm verilerinin eksiksiz bulunamayacağı 

düşünüldüğünde, dengesiz panel veri yöntemiyle analiz gerçekleştirilmiştir. 

 4  Panel Veri Analizi 

Panel veri analizinin literatürde birkaç farklı versiyonu mevcuttur. Bunlardan ilki: modelde bulunan yatay 

kesitlerin tamamını aynı özelliklere sahip olarak varsayan panel veri analizidir. Bu analize havuzlanmış panel veri 

analizi denilebilir (Gujarati, 2004: 28). Ancak bu varsayım pek gerçekçi sayılmaz. Çünkü analizimize dahil 

ettiğimiz ülkeler arasındaki farklı özellikleri anılan modelde reddetmiş oluruz. Bu sebepten ötürü denklem 5 birçok 

konuyu tam olarak açıklayamaz (Griffits ve Carte, 1993: 571-573) ve çalışmamızdaki ülkelerin gruplanması her 

ne kadar heterojeniteyi azaltsa da, Dünya’daki bir çok ülkenin incelenmesi bu farklılığın tam olarak ortadan 

kalkmasına müsaade etmemektedir.  

 (5) 

Havuzlanmış panel veri analizinin bu kısıtından ötürü bu noktada, sabit ve rassal etkili olmak üzere diğer panel 

veri yöntemleri devreye girmektedir. Bu modellerin her ikisinde de,  hata terimlerinin çalışmanın kapsadığı 
bütün dönemde ve her bir yatay kesit için bağımsız ve N (0,) şeklinde dağıldığı varsayılmaktadır. Yatay kesitler 

arasındaki farklılıklardan yada gözlem dönemi içerisinde yatay kesitlerin bazılarında meydana gelen 

farklılıklardan kaynaklanan değişme, sabit etkili modelin regresyon katsayılarının bazılarında veya tümünde 

değişime yol açtığı varsayılarak modele katılır. Katsayıların birimlere yada birimlere ve zamana göre değiştiğini 

kabul eden panel veri analizi yaklaşımına sabit etkili model denilmektedir (Pazarlıoğlu, 2001). 

 i=1……47/52/38, t=1…..37 (6) 

6 numaralı denklemde  GSYH’yı;  ortalama sabit terimi;  ortalama sabit terimden farklılığı;  bağımsız 

değişkenleri (KH, KB, KG); i analizimizde kullandığımız 47/52/38 ülkeyi; t zamanı (1980-2016) ve  hata 
terimini ifade etmektedir. Bu denklem ile ifade edilen model sabit etkili panel veri analizidir. 

Tablo 2/3/4’de ülke gruplarına ait sabit etkili modelin katsayı tahminleri görülmektedir. 

DEĞİŞKENLER KATSAYILAR ANLAMLILIK 

KH 2.28 0.00 

KB -0.15 0.00 

KG 2.21 0.00 

Tablo 2. YKH Grubu Sabit Etkiler Modeli 

YKH kategorisinde yer alan ülkeler için oluşturduğumuz modelin tamamı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Ayrıca modele dahil ettiğimiz üç bağımsız değişken bağımlı değişkendeki, bir başka ifadeyle ekonomik 

büyümedeki değişimin %97’sini açıklamaktadır. 

Tablo 2’ye göre, KH’da meydana gelecek bir birimlik artış, ekonomik büyümede 2.28 birimlik bir artışı 

beraberinde getirecektir. KB’nda meydana gelecek bir birimlik artış, ekonomik büyümede 0.15 birimlik bir azalışa 

neden olmaktadır. Son olarak KG’nde meydana gelecek bir birimlik artış da tıpkı KH’ndaki gibi ekonomik 

büyümeye 2.21 birimlik pozitif katkı sağlayacaktır. Her bir bağımsız değişkenimize ait katsayı %1 önem düzeyinde 

anlamlıdır. 
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DEĞİŞKENLER KATSAYILAR ANLAMLILIK 

KH 7.19 0.00 

KB 0.89 0.00 

KG -2.18 0.00 

Tablo 3. OKH Grubu Sabit Etkiler Modeli 

OKH kategorisinde yer alan ülkeler için oluşturduğumuz modelin tamamı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Ayrıca modele dahil ettiğimiz üç bağımsız değişken bağımlı değişkendeki bir başka ifadeyle ekonomik 

büyümedeki değişimin %97’sini açıklamaktadır. 

Tablo 3’e göre KH’da meydana gelecek bir birimlik artış, ekonomik büyümede 7.19 birimlik bir artışı 

beraberinde getirecektir. KB’de meydana gelecek bir birimlik artış da ekonomik büyümede 0.89 birimlik bir pozitif 

katkıyı beraberinde getirecektir. Son olarak KG’de meydana gelecek bir birimlik artış ise ekonomik büyümede -

2.18 birimlik bir azalışa sebep olacaktır. Her bir bağımsız değişkenimize ait katsayı %1 önem düzeyinde 

anlamlıdır. 

DEĞİŞKENLER KATSAYILAR ANLAMLILIK 

KH 5.13 0.00 

KB 0.64 0.00 

KG -1.80 0.00 

Tablo 4. DKH Grubu Sabit Etkiler Modeli 

DKH kategorisinde yer alan ülkeler için oluşturduğumuz modelin tamamı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Ayrıca modele dahil ettiğimiz üç bağımsız değişken, bağımlı değişkendeki, bir başka ifadeyle ekonomik 

büyümedeki değişimin %92’sini açıklamaktadır. 

Tablo 4’e göre KH’da meydana gelecek bir birimlik artış, ekonomik büyümede 5.13 birimlik bir artışı 
beraberinde getirecektir. KB’de meydana gelecek bir birimlik artış da ekonomik büyümede 0.64 birimlik bir 

yükseliş yaratacaktır. Son olarak KG’de meydana gelecek bir birimlik artış ise ekonomik büyümede -1.80 birimlik 

bir azalışa sebep olacaktır. Her bir bağımsız değişkenimize ait katsayı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Rassal etkili modelde ise, sabit etkili modelden farklı olarak sadece birimlere veya birimlere ve zamanla oluşan 

değişim, rassal etkili regresyonun hata teriminin bir unsuru olarak modele katılır. Bu uygulamanın en temel nedeni 

ise sabit etkili modeldeki serbestlik derecesi kaybının önüne geçilmek istenmesidir (Baltagi, 1995: 13). Ayrıca bu 
model sabit etkili modelin regresyonda içermediği dışsal etkileri de modele dahil eder (Greene, 2003: 632). 

Rassal etkili modelde her bir yatay kesit için değişik trend değerlerinin var olduğu ve bu değerlerin zamanla 

değişmediği öne sürülmektedir. Yine anılan modelde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında yatay kesit 

ilişkisinin mevcudiyeti söz konusudur. Bu modeldeki yatay kesitlerin trend değerleri,  gibi ortak bir trend 
değerinden kaynaklanmaktadır. Rassal değişimi meydana getiren hata teriminin yatay kesitlere göre farklılık 

göstermesi, ancak, belli bir dönemde sabit kalması da yine anılan modelde söz konusu olan bir diğer durumdur. 

Dolayısıyla hata terimi, ’dan yola çıkarak bulunur ve her bir yatay kesitin rassal sapmasını ölçmek için kullanılır 
(Brooks, 2008). Rassal etkili model denklem 7 ile ifade edilir. 

 (7) 

Rassal etkili modelde, ortak trend değeri olan  nın her bir bağımsız değişken ile ilişkisiz olduğu varsayılır. Bu 
nedenden ötürü rassal etkili modelin denklemi, aşağıdaki eşitlik ile gösterilen bir varsayım ile bu ilişkisizliğe 

uygun hale getirilir. 

 (8) 

Tablo 5/6/7’de ülke gruplarına ait rassal etkili modelin katsayı tahminleri görülmektedir. 

DEĞİŞKENLER KATSAYILAR ANLAMLILIK 

KH -0.65 0.00 

KB -0.20 0.00 

KG 5.43 0.00 

Tablo 5. YKH Grubu Rassal Etkiler Modeli 

YKH kategorisinde yer alan ülkeler için oluşturduğumuz modelin tamamı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Ayrıca modele dahil ettiğimiz üç bağımsız değişken, bağımlı değişkendeki, bir başka ifadeyle ekonomik 
büyümedeki değişimin %98’ini açıklamaktadır. 

Tablo 5’e göre KH’da meydana gelecek bir birimlik artış, ekonomik büyümede 0.65 birimlik bir düşme 

yaratacaktır. KB’de meydana gelecek bir birimlik artış da ekonomik büyümede 0.20 birimlik bir azalışa neden 

olacaktır. Son olarak KG’de meydana gelecek bir birimlik artış ise ekonomik büyümede 5.43 birimlik bir artış 

yaratacaktır. Her bir bağımsız değişkenimize ait katsayı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 
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DEĞİŞKENLER KATSAYILAR ANLAMLILIK 

KH 8.24 0.00 

KB 0.50 0.00 

KG -2.99 0.00 

Tablo 6. OKH Grubu Rassal Etkiler Modeli 

OKH kategorisinde yer alan ülkeler için oluşturduğumuz modelin tamamı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Ayrıca modele dahil ettiğimiz üç bağımsız değişken, bağımlı değişkendeki, bir başka ifadeyle ekonomik 

büyümedeki değişimin %97’sini açıklamaktadır. 

Tablo 6’ya göre KH’da meydana gelecek bir birimlik artış, ekonomik büyümede 8.24 birimlik bir artış 

sağlayacaktır. KB’de meydana gelecek bir birimlik artış da ekonomik büyümede 0.50 birimlik bir artışı 

beraberinde getirecektir. Son olarak KG’de meydana gelecek bir birimlik artış ise ekonomik büyümede 2.99 

birimlik bir azalışa neden olacaktır. Her bir bağımsız değişkenimize ait katsayı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

DEĞİŞKENLER KATSAYILAR ANLAMLILIK 

KH 5.96 0.00 

KB 0.47 0.00 

KG -2.30 0.00 

Tablo 7. DKH Grubu Rassal Etkiler Modeli 

DKH kategorisinde yer alan ülkeler için oluşturduğumuz modelin tamamı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Ayrıca modele dahil ettiğimiz üç bağımsız değişken, bağımlı değişkendeki, bir başka ifadeyle ekonomik 

büyümedeki değişimin %93’ünü açıklamaktadır. 

Tablo 7’ye göre KH’da meydana gelecek bir birimlik artış ekonomik büyümede 5.96 birimlik bir artış 

sağlayacaktır. KB’de meydana gelecek bir birimlik artış da tıpkı KH gibi ekonomik büyümede 0.47 birimlik bir 
artışı beraberinde getirecektir. Son olarak KG’de meydana gelecek bir birimlik artış ise ekonomik büyümede 2.30 

birimlik bir düşüşe neden olacaktır. Her bir bağımsız değişkenimize ait katsayı %1 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Panel veri analizlerinde hangi modelin (sabit/rassal/havuzlanmış) uygulanacağına dair kararın verilebilmesi için 

Hausman ve Breusch-Pagan gibi birkaç test mevcuttur (Tatoğlu, 2005: 47). Ancak literatürde, model seçiminin 

belirlenmesinde kullanılan bu testler için itilaflar da vardır. Birçok yaklaşım (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007; Kaya, 

2014; Akıncı, Yüce ve Yılmaz, 2014) model seçiminin belirlenmesinde bu testleri kullanırken, diğer bir yaklaşım 
ise (Greene, 2000: 576, Erlat, 2006: 22, Kolçak ve Kalabak, 2017: 17) anılan modeller arasında kesin bir ayrım 

yapılmasının hatalı sonuçlar verebileceğini belirtmektedir. Literatürde yaşanan bu muğlaklık, çalışmada kullanılan 

yöntemi ilgilendirse dahi çalışmanın konusu/alanı ile bire bir örtüşmediğinden bu tartışmalara girilmeyecektir. 

Bilindiği üzere Hausman testi, Sabit etkili modelin mi yoksa Rassal etkili modelin mi daha tutarlı sonuçlar 

verdiğinin saptanması için kullanılır (Green, 2003: 301). Anılan testte, sabit etkili tahmincinin tutarlı ve yansız 

olduğu varsayımından hareket edilir. Hausman testinde kullanılan hipotezler aşağıda görülmektedir (Baltagi, 2005: 
66). 

Ho: Rassal etkili model [ E(αi/xi)=0 ] 

Ha: Sabit etkili model [E(αi/xi)< >0 ] 

Hausman test istatistiğinde tam olarak, sabit etkili modelin katsayı tahmincileri ( ) ile, rassal etkili modelin 

katsayı tahmincileri ( ) arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olup olmadığı araştırılmaktadır (Cameron ve 

Trivedi, 2005: 717). Sabit ya da rassal model arasındaki keskin fark, sabit zaman etkisinin açıklayıcı değişkenlerle 

alakalı olup olmaması ile açıklanır. Rassal etkili model geçerli olduğunda, sabit etkili tahminci, güvenilir olan 

katsayı tahminlerini vermeye devam etmektedir. Sabit etkili model, diğer açıklayıcı değişkenlerle ilgili sabit zaman 

faktörlerinin hepsinin ölçülebilirliğine güven duyulmadıkça rassal etkili modele tercih edilmemelidir. 

Aslında her iki modelinde olağanüstü sonuçlar vermediği su götürmez bir gerçektir. Çünkü rassal etkili modelin 

olması gerekenden fazla, sabit etkili modelinde olması gerekenden az sonuçlar verdiği bilinmektedir (Johnston ve 

Dinardo, 1997: 403). 

Hausman test istatistiği; 

Ho: Rassal etkili model katsayı tahmincisi doğrudur 

Hipotezi altında k serbestlik dereceli ki-kare dağılımı sergilemektedir. Gerçekleşmesi durumunda rassal etkili 

modelin hata terimleri bileşenlerinin, bağımsız değişkenlerle ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Böyle bir 

varsayım, sabit etkili modelin daha tutarlı sonuçlar vereceğini ortaya koymaktadır. 
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DEĞERLER YKH GRUBU OKH GRUBU DKH GRUBU 

HAUSMAN İSTATİSTİĞİ 1071.37 383.30 194.31 

OLASILIK DEĞERİ 0,0000 0,0000 0,0000 

Tablo 8. Hausman Test Sonuçları 

Tablo 8.‘den anlaşılacağı üzere, Hausman testine göre her üç ülke grubu için de sabit etkiler modelinin verdiği 

sonuçlar daha tutarlıdır.  

 5  Sonuç 

Analiz sonuçlarına göre kamu harcamalarının düşük seviyelerde seyrettiği ülke grubunda kamu 

harcamalarındaki bir birimlik artış, ekonomik büyümede 5.13 birimlik bir artış yaratacaktır. Kamu harcamalarının 

bir miktar daha fazla olduğu ülke grubunda kamu harcamalarındaki bir birimlik artış ekonomik büyümede 7.19 

birimlik bir artışı beraberinde getirecektir. Görüldüğü üzere kamu harcamalarındaki artış kamu harcamalarının 

büyüme üzerindeki verimini de artırmıştır. Kamu harcamalarının en fazla yapıldığı ülke grubunda ise, kamu 

harcamalarındaki bir birimlik artış ekonomik büyümede 2.28 birimlik bir artış sağlayacaktır. Kamu 

harcamalarındaki son artış aynı verimlilik artışını bu kez beraberinde getirmemiştir. 

 

Şekil 1. Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi 

Çalışmada elde edilen bulgular Keynesyen ekolün görüşlerini destekler mahiyettedir. Ayrıca çalışmanın odak 

noktasında bulunan kamu harcamalarının sonsuza kadar artması ekonomik büyümeyi de sonsuza kadar artırır mı 

sorunsalı da ampirik bulgularla cevaplanmaya çalışılmış ve görülmüş ki Haldun-Laffer eğrisi gibi bir kamu 

harcama eğrisi ortaya çıkmıştır. Bu eğri akıllara şu soruları getirmektedir: Kamu harcamalarının da kamu gelirleri 

(vergi) gibi optimum bir seviyesi (Şekil 1.‘de B noktası) olabilir mi? Bu seviyeden sonra artan kamu harcamaları 

büyümeyi daha az artıracak mıdır? Hatta belirli bir seviyeden sonra kamu harcamaları büyümeye zarar verir mi? 

Ortaya çıkan durum Klasik ekolün üretici teorisini de anımsatmaktadır. Anılan teoride optimal faktör bileşim 

oranı için üretim faktörlerinden sadece biri değiştirilirken diğerleri sabit tutulmaktadır. Değiştirilen faktör (Kamu 

Harcamaları) ortalama ürünün maksimum olduğu noktaya kadar artırılır ve bu evrede artan verimler yasası söz 

konusudur. Yani Keynes’in çarpan mekanizması bu bölümde devrededir de denilebilir. Anılan bölüm Şekil 1.‘de 

A ile B arasını ifade etmektedir. Değiştirilen faktör (Kamu Harcamaları) bu seviyeden sonra da artırılmaya devam 

edilirse anılan teoride ortalama üretimin maximum olduğu noktadan marjinal ürünün sıfır olduğu noktaya kadar 

azalan verimler yasası devreye girmektedir. Üretici teorisinin anılan bölümü Şekil 1.‘de B ile C arasındaki bölümü 

ifade etmektedir. Değiştirilen faktör (Kamu Harcamaları) bu noktadan sonra da artırılmaya devam ederse üretici 

teorisinde bu durum marjinal ürün’ün sıfır olduğu üretim düzeyinden başlar toplam ürünün sıfır olduğu noktaya 
kadar devam eder. Anılan bölümde ise mutlak azalan verimler yasası devreye girmektedir. Bu durum Şekil 1.‘de 

D noktasından sonrasını ifade etmektedir. 

Şekil 1.‘de B noktasından sonra azalan verimlerin devreye girmemesi için yada kamu harcamalarının optimum 

noktasını daha da yukarı çekebilmek için (7,19’dan daha yukarı) kamu harcamalarının hangi alanlara kanalize 

edilmesi gerektiği sorusu akla gelmektedir. Burada politika yapıcılara tavsiye edilebilecek sektörler öncelikle 

teknoloji yoğun sektörlerdir. Bu sektörlere yapılan kamu harcamaları, kamu harcamalarının etkinlik ve 
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verimliliğini artıracak, azalan verimler yasasının kamu harcamalarında devreye girmesini bir miktar daha 

öteleyebilecektir. Yine beşeri sermayeye yapılan kamu harcamaları, kamu harcamalarında etkinlik ve verimliliğin 

sağlanabileceği bir diğer noktadır. Daha eğitimli ve daha sağlıklı bireyler ülke ekonomisinde kişi başına çıktı 

oranını artırarak yukarıda anılan azalan verimler yasasının daha geç devreye girmesini, yani B noktasından daha 

yukarıda bir noktanın yakalanmasını sağlayacaktır. 

Bundan sonra konuyla ilgili yapılacak çalışmalar ve ekonometrik testler Şekil 1.‘deki B ve D noktasını tespit 

etmeye yönelik olmalıdır. Bundan sonra konuyla ilgilenecek araştırmacılara tavsiyemiz, farklı kurumsal yapılara 

sahip ülkelerde kişi başına ne kadar kamu harcaması yapılmalıdır veya kişi başına yapılan ‘‘ X bin $ ‘‘ harcamadan 

sonra kamu harcamaları ekonomik büyümeye zarar vermektedir gibi bulgularla optimum kamu harcaması 

seviyesinin tespit edilmeye çalışılmasıdır.  

Kaynakça 

 Akıncı, M, Yüce, G ve Yılmaz, Ö (2014). ‘’Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: 

Bir Panel Veri Analizi’’, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 81-96. 

 Arısoy, İ (2005). ‘’Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (19502003)’’, Türkiye 

Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, http://tek.org.tr/dosyalar/ARISOY-05.pdf Erişim Tarihi: 13.05.2017. 

 Baltagi, B. H (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, England. 

 Baltagi, B. H (2005). Econometrics analysis of panel data, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England. 

 Brooks, C (2008). Introductory Econometrics for Finance, 2nd Ed., Cambridge University Press, UK. 

 Butkiewicz, J, L and Yanıkkaya, H (2008). ‘‘Institutions and The Impact of Government Spending on 

Growth‘‘, University of Delaware Alfred Lerner College of Business & Economics Working Paper Series, 

No: 2008-23, 1-34. 

 Cameron, A.C, Trivedi, P.K (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge 
University Press, New York. 

 Devarajan, S ve Viyana, S (1993). “What Do Governments Buy? The Composition Of Public Spending And 

Economic Performance”, Policy Research Working Paper, The World Bank. 

 Easterly, W ve Rebelo, S (1993). “Fiscal Policy And Economic Growth”, Journal Of Monetary Economics, 

32, 417-458. 

 Erlat, H (2006), Panel Data: A Selective Survey, Unpublished Lecture Notes, Department of Economics, 

Middle East Technical University. 

 Fölster, S ve Henresson, M (1999). “Growth And The Public Sector: A Critique Of The Critics”, European 

Journal Of Political Economy, 15 (2), 337-358. 

 Greene W. H (2003). Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey. 

 Greene, W. H (2000). Econometric Analysis, Fourth Edition, Upper Saddle River Prentice Hall, New 

Jersey. 

 Griffits, W. E. R, Carte H (1993). Learning and Practicing Econometrics, John Wiley, New York. 

 Gujarati, D (2004). Basic Econometrics, The McGraw-Hill Companies, New York. 

 Johnston, J, Dinardo, J (1997), Econometric Methods, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc, New York. 

 Kaya, A (2014). ‘’Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği midir? Gelişmiş ve 

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi’’, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 28(4), 285-306. 

 Kelly, T (1997). “ Public Expenditures and Growth”, Journal of Development Studies, 34 (1), 60-84. 

 Kolçak, M, Kalabak, A, Y ve Boran, H (2017). ‘’Kamu Harcamaları Büyüme Üzerinde Bir Politika Aracı 

Olarak Kullanılmalı Mı? VECM Analizi ve Yapısal Kırılma Testleri ile Ampirik Bir Analiz: 1984-2014 

Türkiye Örneği’’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72 (2), 467-486. 

 Kolçak, M, Kalabak, A. Y (2017). ‘‘Kısa Dönemde Sosyal Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki 

İlişki: 29/28 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi (19982012)‘‘, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 19 (1), 119. 

 Lin, S (1994). “Government Spending And Economic Growth”, Applied Economics, 26, 83-94. 

 Oxley, L (1994). “Cointegrotion, Causalty and Wagner’s Law’’, Scottish Journal of Political Economy, 91, 

206-278. 

 Pazarlıoğlu, M, V(2001), “1980-1990 Döneminde Türkiye’de İç Göç Üzerine Ekonometrik Model 

Çalışması”, Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 19-22 Eylül 2001, 1-24, 

http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bi18.htm 

http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bi18.htm


256 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

 Pazarlıoğlu, V, Gürler Ö (2007). “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri 

Yaklaşımı”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(508), s. 35-43. 

 Tatoğlu, F. Y (2005). “Sermaye Piyasasında Riskin Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri ile 

Analizi”, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 Terzi, H (1999). “Kalkınma Sürecinde Kamu Harcamaları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme’’, İktisat, İşletme 

ve Finans Dergisi, 60, 10-28. 

 Yılancı, V ve Özcan, B (2010). “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için Savunma Harcamaları ile GSMH 

arasındaki İlişkinin Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11 (1), 21-33. 

 Yılgör M, ve Ertuğrul C, Celepcioğlu M, E (2012). ‘’The Effect of Public Expenditure on Economic 

Growth: Turkey Example’’, Investment Management and Financial Innovations, 9 (2), 193-202. 

 Yüksel, C, ve Songur, M (2011). ‘’Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki 
İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010)‘‘, Maliye Dergisi, 161, 365-380.  

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü’sünde Prof. Dr. Menşure KOLÇAK danışmanlığında Ali 
Yasin KALABAK tarafından hazırlanan doktora tezinden türetilmiştir. 



SESSION 1C: Makroekonomi 257 

Kredi Düzenlemelerinin Makroekonomik Etkileri 

The Macroeconomic Effects of Credit Regulations 

Sezai Ata (Ministry of Development, Turkey) 

Abstract 

In this study, the effects of macro prudential policies on consumer loans in the recent period are examined on 
the basis of total loan developments and credit type. The findings of the study show that macro prudential policies 

are quite effective in slowing down the growth rate of total credit and consumer loans for the ultimate purpose. In 

addition, the overall provisioning and risk weighting regimes provided banks with a modest level of capital 

adequacy ratios and prevented banks from growing in risky assets. The results of some loan types indicate that 

credit utilization, determined by changes in interest rates, can also be limited through macro prudential policies. 

Regulations for credit are not final and invariable. Credit data should be followed up at regular intervals and 

adjusted to the most appropriate state by tightening or loosening when necessary. In order to balance the large 

price increases between regions and to prevent speculative movements in the housing market, it is necessary to 

determine speculative region criteria specific to Turkey and then apply it to prevent speculative price bubbles. It 

is important to analyze the effect of rapid growth of residential mortgage lending on housing prices and also on 

the income distribution in the middle and long term. Considering the recent low or negative rate hikes in credit 
card expenditures, the effects of the flexibility introduced in installment numbers in September 2016 should be 

monitored in the upcoming period. Restrictions should be somewhat eased if they are not sufficient.  

 1  Giriş 

Kredi bir ekonominin sağlıklı işlemesi için kullanılan temel araçlardan birisidir. Tüketici kredileri bireylerin 

tüketimini düzenlemesine imkan sunarken yatırım ve işletme kredileri reel sektörün büyümesine olanak 
vermektedir. Kredilerinin toplam hacminin yanında bu kredilerin ne kadarının tüketim ürünlerine ne kadarının 

yatırıma gittiği bir ülke ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Tüketim için kullanılan krediler ağırlıklı olarak 

yurtiçi üretimi teşvik ediyorsa büyümeyi tetikleyici bir rol oynayabilirler ancak ithalat ağırlıklı bir tüketim yapısını 

finanse etmek için kullanılan krediler genel ekonomik yapıyı bozucu bir etki oluşturmaktadır.  

Yatırımlara yönlendirilen krediler için kritik soru ise bu yatırımların verimlilik artışına yaptıkları katkıdır. Çünkü 

bazı durumlarda tüketim ürünleri için kullanılan krediler genel ekonomiye düşük verimli bir yatırımda kullanılan 
kredilerden daha fazla katkı verebilir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkeler için hızlı büyüyen kredi hacmi önemli bir problemdir. Çünkü hızlı büyüyen 

kredi hacmi finansal sistemde dengesizliklere yol açmaktadır. Ayrıca, hane halkının geri ödemelerinde sıkıntı 

olmakta ve bu da ekonominin düzgün işleyişini sekteye uğratmaktadır. Kredi hacmini düşürmede en etkili makro 

politika şüphesiz faiz oranlarını artırmaktır. Ancak faiz oranları sadece kredileri değil tüm ekonomiyi aynı anda 
etkilediği için kullanılması ihtiyat gerektiren bir araçtır. Yüksek faiz oranları mal fiyatlarını oldukça düşürmekte 

hatta bazı İskandinav ülkelerinde yaşandığı şekliyle deflasyona yol açabilmektedir.  

Bu durumun ortaya çıkmaması için politika yapıcılar zaman zaman tüm ekonomiden ziyade sadece riskli alanları 

kontrol altına almayı amaçlayan makro ihtiyati politikalara ihtiyaç duymaktadır. 2008 küresel krizinden sonra tüm 

piyasalar gibi ülkemizde de faiz oranları oldukça düşmüş, bu da kredi hacminin hemen hemen her alanda çok hızlı 

şekilde artmasına neden olmuştur. Bu riskli kredi artışını makul sevilere çekmek amacıyla 2008 yılından itibaren 
bazı makro ihtiyati önlemler alınmaya başlanmıştır.  

Ayrıca, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planının bir parçası olan Yurtiçi Tasarrufların Artırılması 

ve İsrafın Önlenmesi Programında, uygulamaya geçen ve uygulanması öngörülen kredi düzenlemelerinin makro 

etkilerine ilişkin analizler yapılması planlanmıştır.  

Bu çalışmada, 2008 yılından itibaren uygulanan temel makro ihtiyati tedbirlerin ekonomiye etkileri 

incelenecektir. 

Kredi büyümesi finansal istikrar açısından en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Literatürde 

yer alan birçok çalışma finansal istikrarsızlığın ve krizlerin en önemli belirleyicisi olarak aşırı kredi büyümesini 

göstermektedir (Kaminsky & Reinhart, 2001; Mendoza & Terrones, 2008; Elekdag & Wu, 2011). Makro ihtiyati 

tedbirlerin önemli amaçlarından birisi finansal istikrarı sağlamaktır.  

2008 küresel krizinden önceki dönemde dünya genelinde bankacılık sektörü düzenlemeleri temel olarak iki 

kalemden oluşmaktaydı. Bunların birincisi bilançolarında yeterli likidite tutmalarını sağlayan sermaye yeterlilik 
oranları ve ikincisi borçlanma miktarlarını sınırlayan kaldıraç oranlarıdır. Ancak 2008 küresel kriziyle beraber 

bunların yeterli olmadığı görüldü ve 2010 Basel III düzenlemeleri ile beraber birçok ülkede döngü karşıtı 

tamponlar (counter-cyclical buffers) uygulanmaya başlandı. 
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Döngü karşıtı düzenlemelerin temel amacı kredi hacminin GSYH’ya oranı hızlı artarken sermaye rasyolarını 

yüksek tutmak ve finansal dengesizliklere karşı önceden önlem almaktır. Ülkemizde Grafik 1’de görüldüğü gibi 

tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki oranı 2002-2007 döneminde hızlı bir artış göstermiş ve yüzde 4,6’dan 

yüzde 23,7’ye yükselmiştir. 2008 finansal krizinin ülkemizi de etkilemesi sebebiyle bir miktar düşüş gösteren 

tüketici kredileri oranı 2011 yılında en yüksek seviyesi olan yüzde 24,7’ye çıkmıştır. Ancak alınan makro ihtiyati 

tedbirlerin de katkısıyla bu oran 2016 Kasım yılı itibarıyla yüzde 19,5’e kadar düşmüş ve 1,7 trilyon TL’lik toplam 

kredi hacminin 332,5 milyar TL’lik kısmı tüketici kredisi olarak kullanılmıştır.  

 

Grafik 1: Kredilerin Dağılımı (%) 

Demirezen (2015), kredilerin özel tüketim harcamaları üzerindeki etkisini eş bütünleşme testi, hata düzeltme 

modeli ve VAR analizi ile incelemiştir. Çalışmada, Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi ve Rassal Yürüyüş 
Modelinin öngördüğünün aksine kredilerin özel tüketim harcamaları üzerinde önemli bir etken olduğu ve özel 

tüketim harcamaları ve büyümede tüketici kredilerinin ticari kredilerden daha ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmış 

ve bu durum düzenleyici otoritelerin tüketici kredileri üzerinde uyguladığı tedbirler tüketici kredilerinin 

oluşturacağı riskleri bertaraf etme amacına uygun bulunmuştur (Demirezen, 2015 Eylül). 

Ayrıca, 2014 yılında yürürlüğe giren makro ihtiyati tedbirler tüketici kredilerinin ve dolayısıyla özel tüketim 

harcamalarının artışının azalmasında etkili olduğu ve Onuncu Kalkınma Planında öngörülen üretken yatırımlarla 
sağlanacak büyümede, krediler üzerindeki politikalar etkin bir politika aracı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir 

(Demirezen, 2015 Eylül). 

 2  Kredi Düzenlemeleri 

 2.1  Tüketici Kredileri 

Makro ihtiyati politikaların nihai hedefi ülkede tüketici kesiminin aşırı borçlanmasının ve aşırı kredi 
büyümesinin önüne geçerek finansal istikrara katkı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için tüketici kredilerine 

yönelik çeşitli düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Bu düzenlemelerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadıkları ve 

politikaların ekonomi üzerinde etkileri ise bu bağlamda araştırılması gereken önemli bir konudur.  

Ülkemizde 2008 küresel krizi sonrasında düşen faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak daha ucuz hale gelirken 

bankacılık sisteminde 2001 krizinden sonra yapılan düzenlemelerle beraber finansal derinlik artmış ve kredi 
kullanmak daha kolay hale gelmiştir. Bu ucuzluk ve kolaylık beraberinde bazı problemleri de doğurmuş ve artan 

tahsili gecikmiş alacakların sosyal ve iktisadi problemlere yol açma potansiyeli kendini belli etmiştir. Bunun 

üzerine tüketici kredilerinin tüm çeşitlerinde zaman içerisinde çeşitli önlemler alınmıştır. 

Tüketici kredilerine yönelik önlemler Şekil 1’de görüldüğü gibi en çok kredi sınırlamaları şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri belli oranda birbirini ikame edebilen kredi türleri oldukları için bu 

türler için alınan önlemler genellikle benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda, kişinin toplam kredi kartı limitini 
gelirine endeksleyen sistemin ihtiyaç kredilerine de uygulanabilmesi için çalışmaları devam etmektedir.  

 2.2  Sermaye Yeterliliği 

Kredi kartları, 22 Mart 2008’de uygulanmaya başlanan risk ağırlıklarının artırılmasına yönelik düzenleme ile 

makro ihtiyati politikaların ilk uygulandığı kredi türüdür. 2011 yılında konut ve taşıt dışındaki kredi türlerine, 2013 

yılında ise taşıt kredilerine ilişkin risk ağırlıkları artırılmıştır. 
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Şekil 1: Tüketici Kredilerine Yönelik Önlemler 

 2.3  Taksit Sayısı ve Asgari Ödeme 

Makro ihtiyati tedbirlerin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan birisi kredi kartlarıdır. Ayrıca, kredi kartları, 22 

Mart 2008’de uygulanmaya başlanan risk ağırlıklarının artırılmasına yönelik düzenleme ile makro ihtiyati 

politikaların ilk uygulandığı kredi türüdür. 

Buna ek olarak, Aralık 2010 tarihinden itibaren uygulanmak ve her altı ayda bir kademeli olarak artırılmak 

suretiyle Ocak 2015’te tamamlanacak olan kredi kartı asgari ödeme oranlarının artırılmasına yönelik ihtiyati 
tedbirler alınmıştır. 

8 Ekim 2013 tarihinde yapılan düzenleme ile gerçek kişiler için kredi kartı limitleri kişinin aylık gelirine 

endekslenmiştir. Bu bağlamda; 

 İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları 

için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve 

sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz.  

 Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst 

üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır.  

 Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür 

kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur. 

Kredi kartlarının belirli durumlarda limit artırımına ve nakit kullanıma kapatılmasını içeren düzenlemeler ise 17 

Haziran 2011’de ve ardından risk ağırlıklarının artırılması ve kredi kartlarının artırımlı genel karşılığa tabi 

tutulması da dahil olmak üzere birçok düzenlemenin aynı anda yapıldığı 8 Ekim 2013 tarihinde ağırlaştırılarak 

uygulamaya konulmuştur. Kredi/gelir oranı olarak bilinen sınırlamaya benzer bir düzenleme olan kredi kartı 

limitlerinin gelirle ilişkilendirilerek sınırlandırılması düzenlemesi de aynı tarihte uygulamaya konulmuştur.  

2014 Şubat ayında tarihinde yürürlüğe giren kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit 

çekimlerinde taksitlendirme süresinin sınırlandırılması kredi kartı harcamaları üzerinde oldukça etkili olmuştur. 

Bu bağlamda bazı istisnalar hariç kredi kartlarında maksimum taksit sayısı 9 olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 

2015 Kasım’da yapılan düzenleme ile kuyum gibi bazı sektörler için taksit kısıtları hafifletilirken beyaz eşya ve 

mobilya gibi bazı sektörlerde taksit limiti 9’dan 12’ye çıkarılmıştır.  

2016 Eylül’de uygulamaya konan son düzenleme ile birlikte genel taksit limiti 12’ye çıkarılmış, diğer 

sektörlerde ise kademeli bir farklılaşmaya gidilmiştir (Tablo 1). 

  

Tüketici Kredilerine Yönelik 
Önlemler

Kredi Sınırlamaları

Kredi Kartları İçin

Asgari ödeme 
oranlarının 
artırılması

Kredi kartı 
limitlerinin gelire 

bağlı olarak
sınırlandırılması

Bazı Kredi kartlarının
kullanıma 

kapatılması

Taksitlendirme 
süresinin 

sınırlandırılması

Tüketici Kredileri 
İçin

Konut dışındaki 
tüketici kredilerinin

vadelerinin 
sınırlandırılması

Konut ve taşıt 
kredileri için 

kredi/değer oranı 
getirilmesi

Sermaye Yeterliliği

Kredi kartları ve 
tüketici kredileri için 

risk ağırlıklarının 
artırılması

Genel Karşılıklar

Tüketici kredilerine 
artırımlı genel

karşılık uygulanması

Zorunlu Karşılıklar

Finansman 
şirketlerinin zorunlu 

karşılığa tabi 
tutulması
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 1.2.2014 25.11.2015 27.9.2016 

İhtiyaç Kredileri ≤ 36 ay ≤ 36 ay ≤ 48 ay 

Kredi Kartları ≤ 9 ay (genel) 

≤ 0 ay 

(telekomünikasyon, 

kuyum, yemek, gıda, 

akaryakıt) 

≤ 12 ay (beyaz eşya ve 

mobilya ile eğitim ve 

öğrenim ücretine ilişkin 

harcamalarda) 

≤ 9 ay (genel) 

≤ 4 ay (kuyum) 

≤ 0 ay 

(telekomünikasyon, 
yemek, gıda, akaryakıt 

ile hediye kart, hediye 

çeki ve benzeri şekillerde 

herhangi somut bir mal 

veya hizmeti içermeyen 

ürünlerde) 

≤ 12 ay (genel) 

≤ 9 ay (havayolları, 

seyahat acenteleri, 

taşımacılık, konaklama, 

sağlık ve sosyal 

hizmetler ile ilgili 

harcamalarda, sağlık 

ürünü alımlarında, kulüp 
ve derneklere yapılan 

ödemelerde ve vergi 

ödemelerinde) 

≤ 6 ay (elektronik 

bilgisayar) 

≤ 4 ay (kuyum) 

≤ 0 ay 

(telekomünikasyon, 

doğrudan pazarlama, 

yurt dışında yapılan 

harcamalar ve yemek, 
gıda, alkollü içecek, 

akaryakıt, kozmetik, ofis 

malzemesi ile hediye 

kart, hediye çeki ve 

benzeri şekillerde 

herhangi somut bir mal 

veya hizmeti içermeyen 

ürünler) 

Tablo 1: Taksit Sayısı Düzenlemeleri 

Grafik 2, Grafik 3 ve Grafik 4’te görüldüğü gibi kredi kartları için 2011, 2013 ve özellikle 2014 Şubat’ta getirilen 

ve yukarıdaki kısımda açıklanan çeşitli kısıtlamalar kredi kartı harcamaları üzerinde ciddi bir etki oluşturmuşlardır. 

2014 Şubat sonrasında kredi kartı artış oranları düşüş trendine girmiş ve 2014’ün ikinci yarısı ile 2015’in birinci 

yarısında kredi kartı harcamalarında düşüş yaşanmıştır. 

Grafik 3’te görüldüğü gibi taksit sayısındaki sınırlamaların uygulamaya konulduğu 2014 Şubat sonrasında 

taksitli kredi kartı harcamaları ciddi oranda düşerken taksitsiz kredi kartı harcamaları düşük oranda artmıştır. Bu 

tespit kredi kartıyla alışveriş yapanların çok küçük bir oranının kısıtlama sonrası taksit yerine peşin ödemeyi 

seçtiğini göstermektedir. 

Kredi kartı taksitlendirmesine sınır getirilmesinde temel amaç olan tüketicinin temel bireysel harcamalardaki 

iştahını azaltmak konusunda makro ihtiyati tedbirler etkili olmuştur. 

Türkiye’de kredi kartının son yıllarda bir finansman aracı gibi kullanılmaya başlanması, tüketicilerin harcama 

davranışlarını da buna göre şekillendirmesine neden olmuştur. Bu ilk başta avantaj gibi görünse de uzun vadede 

risk oluşturmaktadır. Alınan tedbirler sayesinde kredi kartlarındaki TGA oranları 2010-13 döneminde düşüş 

trendine girmiş ancak 2013 yılının ikinci yarısından itibaren tekrar artmaya başlamıştır. 2016 Kasım itibarıyla 

kredi kartlarında TGA oranı yüzde 8,9 olurken, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde bu oran sırasıyla yüzde 0,5, 

yüzde 3,5 ve yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 2: Bireysel Kredi Kart Harcamaları(milyar TL) ve Yıllık Büyüme Oranı (%) 

 

Grafik 3: Taksitli-Taksitsiz Kredi Kartı Harcamaları (Kasım 2016 TÜFE Fiyatlarıyla) 

 

Grafik 4: Kredi Kartlarında Düzenlemeler & Tahsili Gecikmiş Alacaklar(TGA) 

TGA oranlarında son yıllarda yaşanan artışta özellikle yurt içi ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın etkili olduğu 

düşünülmektedir. TCMB Finansal İstikrar Raporunda, uluslararası karşılaştırmalar ve tarihsel veriler ışığında TGA 

oranlarındaki artışın finansal istikrar açısından makul düzeylerde olduğu belirtilmektedir ( T.C. Merkez Bankası, 

2016 Kasım). 
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Sonuç olarak, kredi kartlarına ilişkin makro ihtiyati politikalar 2008 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Şubat ayı 

arasındaki dönemde yoğun olarak kullanılmış, sonrasında ise kademeli olarak yumuşatılmıştır. Bunlar arasında 

2013 Ekim’de uygulamaya konulan kararlar ile 2014 Şubat’ta yürürlüğe giren taksit sayısının sınırlandırılmasına 

ilişkin önlemler etkili olmuştur. Kredi kartı faiz oranlarının 2006 Nisan tarihinden itibaren TCMB tarafından 

belirlenmesi, bankaların söz konusu düzenlemenin maliyetler üzerinde oluşturduğu baskıyı faizlere yansıtmasını 

kısıtlamıştır (T.C. Merkez Bankası, 2014 Kasım). 

 2.4  Kredi/Değer Oranı - Konut 

Bir kredinin satın alınan varlığın değerine oranını ifade etmek için borç verenler tarafından kullanılan 

kredi/değer (loan to value ratio-LTV) oranı genel olarak bankalar ve özel sektör tarafından riskleri azaltmak 

amacıyla kullanılan bir araçken özellikle 2008 küresel finansal krizi sonrasına çeşitli ülkeler tarafından bir politika 

aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan analitik çalışmalarda kredi/değer oranının sistemik riskleri 

azaltmada etkili bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.  

Konut sektörüne ilişkin sistemik riskler farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Örneğin Polonya ve 

Romanya’da dövize dayalı krediler, Hong Kong’da sürekli yüksek talep, Malezya’da spekülatif talep ve Güney 

Kore’de bölgelere özel ani fiyat artışları bu nedenlerin bazılarıdır (Jácome & Mitra, 2015). 

Örneğin, Hong Kong için yapılan ve ekonometrik tekniklerin kullanıldığı bir çalışmada kredi/değer oranı 

kısıtlamalarının emlak piyasalarındaki ani düşüş ve yükseliş döngüleri (boom-bust cycle) ile ilişkili sistemik riski 

azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Hong Kong Monetary Authority , 2011). 

Dünya geneline bakıldığında, temel kuralın benzer olduğu ancak bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. 
ABD’de iki büyük konut ipotek şirketi Fannie Mae ve Freddie Mac konut kredilerinde % 80 kredi/değer oranı 

uygulamaktadır. Oranın % 80'in üzerinde olması mümkündür, ancak bunun için özel ipotek sigortası 

gerekmektedir.  

Avustralya'da, kredi/değer oranı % 60’tan küçükse kredi çok düşük riskli, 60-80 arasında ise düşük riskli olarak 

kabul edilir. İpotek sigortası kullanılması durumunda oran % 95’e kadar yükselebilmektedir. 

Yeni Zelanda konut piyasasında en sofistike kredi/değer oranı kısıtlaması uygulayan ülkelerden biridir. 2013 

yılındaki ilk uygulamaya göre bankalar verdikleri konut kredilerinin en fazla yüzde 10’unu kredi/değer oranı yüzde 

80’den yüksek olan müşterilere verebilirler. 2015 yılında ise Auckland şehrindeki konut fiyatlarının aşırı 

yükselmesi sonucu ülke 3 bölgeye ayrılmış ve farklı değer/kredi oranları uygulanmaya başlanmıştır. 

 Auckland bölgesi: Toplam konut kredilerinin en fazla yüzde 5’i kredi/değer oranı yüzde 70’in üzerindeki 

konutlara verilebilir. 

 Diğer Auckland bölgesi: Toplam konut kredilerinin en fazla yüzde 10’u kredi/değer oranı yüzde 80’in 

üzerindeki konutlara verilebilir. 

 Diğer: Toplam konut kredilerinin en fazla yüzde 15’i kredi/değer oranı yüzde 80’in üzerindeki konutlara 

verilebilir. 

Bu haliyle Yeni Zelanda uygulamaları Türkiye uygulamasına göre daha esnek bir yapıdadır. Bu ülkede bankalar 

konut kredilerinin küçük bir kısmını hiçbir kredi/değer şartına bağlı olmadan verebilmekte ve bölgesel farklılıklar 

da dikkate alınmaktadır. Ülkemizde büyük şehirler ve diğer bölgeler arasında konut sektöründe ciddi farklılıklar 

göz önüne alındığında Yeni Zelanda örneği daha ayrıntılı incelenmeye değerdir (Zealand, 2016). 

İngiltere’de 2014 yılında başlayan uygulamaya göre bankalar verdikleri konut kredilerinin en fazla yüzde 15’ini 

kredi/yıllık gelir oranı 4,5’den büyük konut kredilerine verebilirler. İngiltere örneğinin Türkiye ve Yeni 

Zelanda’dan farklılığı sınırlamanın kredi/değer oranı yerine kredi/yıllık gelir oranı üzerinden uygulanmasıdır.  

Akinci, Olmstead-Rumsey (2015) tarafından yapılan çalışma, 2000-2013 dönemi ve 57 gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülke için kredi büyümesi ve konut fiyat enflasyonunu azaltmada makro ihtiyati tedbirlerin etkinliğini dinamik 

bir panel veri modeli kullanarak test etmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; 

 Makro riskleri azaltan politikalar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde küresel mali 

kriz sonrasında daha aktif şekilde kullanılmıştır.  

 Bu politikalar başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere konut sektörünü hedeflemiştir.  

 Makro riske karşı duyarlı politikalar genellikle banka zorunlu karşılıkları, sermaye akışı yönetimi önlemleri 

ve para politikasıyla birlikte değişir.  

 Ampirik analiz, makro risklilik oranındaki sıkılaştırmanın, banka kredileri büyümesi, konut kredisi 

büyümesi ve konut fiyat enflasyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir.  

 Ölçülebilir hedefi olan politikalar -örneğin konut kredilerinin büyümesini sınırlamaya yönelik olanlar- daha 

etkili olmaktadır.  

 Yükselen ekonomilerde, bankacılık sektörünü hedef alan sermaye giriş kısıtlamaları kredi büyümesinin 

daha düşük olmasına neden olurken portföy akış kısıtlamalarında benzer bir etki görülmemektedir (Akinci 

& Olmstead-Rumsey, 2015). 
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Yukardaki çalışma ile aynı veriyi kullanan başka bir çalışmaya göre, makro ihtiyati tedbirler en çok gelişmekte 

olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkeler en çok borçlanan kesim üzerinde kısıtlamaya giderken, 

gelişmekte olan ülkeler ise döviz üzerindeki kısıtlamaları en çok uygulamaktadır. Kısıtlamaların en az etkili olduğu 

ülkeler finansal olarak gelişmiş ve dışa daha açık olanlardır (Cerutti, Claessens, & Laeven, 2015). 

Türkiye’de konut sektöründe kredi/değer oranı kısıtlamaları ilk olarak 2011 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştır.  

Bu düzenlemeye göre tüketicilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde, taşıt kredileri hariç 

konut teminatlı kredilerde ve yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan 
konutun değerine oranının yüzde 75’i aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.  

 
1.2.2014 27.9.2016  
Kredi/Değer Oranı Taksit 

Sayısı 

Kredi/Değer Oranı Taksit 

Sayısı 

Konut 

Kredileri 

≤ %75 - ≤ %80 - 

Taşıt 

Kredileri  

≤ %70 (0 TL-50 000 

TL) 

elli bin Türk Lirasına 

kadar olan kısmı için 
%70, elli bin Türk 

Lirasının üstünde 

olan kısım için %50 

≤ 48 ay  ≤ %70 (0 TL-50 000 

TL) 

elli bin Türk Lirasına 

kadar olan kısmı için 
%70, elli bin Türk 

Lirasının üstünde 

olan kısım için %50 

≤ 48 ay  

Tablo 2: Kredi-Değer Oranı 

Düzenleme öncesi hızlı bir artış trendine giren konut kredileri 2010 yılında yüzde 39,9 oranında artmıştır. 

Düzenlemenin ve aynı dönemde faiz oranlarında gözlemlenen yükselişin de etkisiyle konut kredilerindeki ortalama 

büyüme 2011-2016 dönemindeki % 17,2 olmuştur (Grafik 5). Bu veriler ışığında kredi/değer oranı kısıtının konut 

kredi hacmindeki aşırı artış oranlarını dengelediğini söyleyebiliriz. 

2016 Eylül’de yapılan son düzenleme ile konut kredilerinde kredi/değer oranı üst limiti % 80’e yükseltilmiştir. 

2015 Ağustos-2016 Ağustos döneminde reel olarak düşüş gösteren konut kredilerinin bu değişiklik ile bir miktar 

toparlanması hedeflenmektedir. 

Konut kredilerinde 2010-2016 döneminde yaşanan hafif yavaşlamaya rağmen konut fiyatları reel olarak yüksek 
oranda artmaya devam etmektedir (Grafik 6). 2010-2016 Eylül döneminde TÜFE kümülatif olarak yüzde 58,2 

artarken İstanbul için konut fiyatları nominal yüzde 179,3 oranında artmıştır. Bu tespit bize konut kredileri için 

ortalama yüzde 15-20 artışın hala yüksek olabileceğine işaret etmektedir.  

 

Grafik 5: Konut Kredileri ve Faiz Oranı (milyar TL, %) 

Bu bağlamda, yukarıda bahsedildiği gibi bazı ülkeler bölge bazında düzenlemelere gidebilmektedir. Örneğin 

Güney Kore konut piyasasının hangi bölgelerde spekülatif olduğunu ölçmek amacıyla bazı kriterler getirmiştir.  

Buna göre, Güney Kore’de bir bölgenin spekülatif olarak tanımlanması için (1) aylık nominal Konut Fiyat 

Endeksi (KFE)’nin bir önceki aya kıyasla ülke çapında enflasyon oranının 1,3 katından fazla artması, ve (2) (i) 

bölgesel KFE büyüme oranının önceki iki aylık ortalamasının (y-o-y) ülke geneli aynı dönem KFE büyüme 
ortalamasından büyük olması veya (ii) 3 yıl boyunca bölgesel KFE büyüme oranının 12 aylık ortalamasının ülke 

çapındaki KFE büyüme oranının aynı dönem ortalamasından daha yüksek olması gerekmektedir (Jácome & Mitra, 

2015). 

Bu kriterleri Türkiye’nin 3 büyük şehrine uyguladığımızda İstanbul’un 2013-2015 döneminde spekülatif bölge 

tanımına uyduğunu görmekteyiz (Grafik 7). Ankara dönem boyunca spekülatif bölge tanımına girmezken, İzmir 
açıklanan son ay olan 2016 Kasım’da ilk kez bu tanıma girmiştir. 
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Grafik 6. Konut Fiyat Endeksi (nominal, 2010=100) Kaynak: TCMB Konut Fiyat Endeksi 

 

Grafik 7: İstanbul Spekülatif Bölge mi? Kaynak: Yazar Tarafından Hesaplanmıştır. 

 2.5  Kredi/Değer Oranı – Taşıt 

2009 yılında ülkemizde yaşanan milli gelirdeki düşüşle birlikte taşıt kredilerindeki TGA oranı % 12’nin üzerine 

çıkmıştır ve bu süreçte taşıt kredisi ile alınan birçok araca el konulmuştur. Sonraki süreçte taşıt kredilerinin toplam 

tüketici kredilerine oranı bir düşüş trendine girmiş ancak taşıt kredilerindeki TGA oranı sürekli olarak ortalamanın 

üzerinde seyretmiştir (Grafik 9).  

Tüketicilerin ödeyememe olasılığını ve bu sayede bankaların TGA oranlarını azaltması amacıyla 2014 Şubat’ta 

taşıtlarda da kredi/değer oranı kısıtlamasına gidilmiştir.  

Bu düzenlemeye göre taşıt kredilerinde kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri elli bin 

Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri elli bin Türk Lirasını aşan 

binek araçlarda, bedelin elli bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, elli bin Türk Lirasının üstünde 

olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. 

Arslan ve diğerleri (2015), Türkiye'de birincil piyasa otomobil satış verilerini kullanarak Şubat 2014’te 

yürürlüğe giren otomobil satışlarındaki kredi/değer kısıtlamalarının etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, 

yüksek fiyat grubundaki araç satışlarında daha büyük bir düşüş olduğu tespiti yapılmıştır (Arslan, 2015). 
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Grafik 9: TGA (toplama oran %) 

 2.6  Diğer Tüketici Kredileri 

Diğer tüketici kredilerine yönelik alınan makro ihtiyati önlemler Haziran 2011’de uygulanan risk ağırlıkları ve 

karşılıkların artırımı ile Aralık 2013’te uygulamaya konan vade sınırlamasına ilişkin düzenlemelerden 

oluşmaktadır. 

Bununla birlikte, özellikle Aralık 2013’teki vade süresini azaltmaya yönelik düzenleme sonrasında ihtiyaç ve 

diğer tüketici kredilerinin büyüme hızındaki düşme ticari kredi büyüme oranlarındaki düşmeden daha önce ve 

belirgin olarak gerçekleşmiştir. 

2015 yılı Ocak ayında ihtiyaç kredilerinde 55 milyar TL’lik bir artış yaşanmıştır. Bunun en önemli nedeni kredi 

kartlarına getirilen taksit sınırlamasının ihtiyaç kredilerine olan ilgiyi önemli ölçüde artırmasıdır. Taksit 
sınırlamasının uygulamaya konulduğu 1 Şubat 2014′ten, 1 Şubat 2015′e kadar geçen 1 yıllık süre zarfında 

kullanılan ihtiyaç kredisi miktarı yüzde 75,3′lük artış göstermiştir.  

Aynı dönemde takipteki kredi oranındaki artış ise yüzde 46,5 olarak gerçekleşmiştir. Takipteki kredi oranındaki 

ciddi artışta hem kredi kartlarında taksitlendirmeye gelen kısıtlamalar, hem de ihtiyaç kredilerinde vadenin 36 ay 

ile sınırlandırılması etkili olmuştur.  

 Balcı ve İşcan (2016), 2013 yılından itibaren tüketici kredilerine yönelik BDDK tarafından alınan makro 

ihtiyati tedbirlerin, bireysel taşıt ve ihtiyaç kredileri üzerindeki etkisi fark içinde fark yöntemi kullanılarak 

incelemiştir. Çalışmada;  

 Bireysel taşıt kredilerine yönelik 2013 yılı sonunda getirilen vade sınırlaması ve kredi/değer oranı 

tedbirlerinin, bu kredilerin yavaşlatılmasında önemli ölçüde etkili olduğu, 

 Bireysel ihtiyaç kredilerine yönelik 2013 yılı sonunda uygulamaya konulan vade sınırlamasının bu 
kredilerin artışının sınırlandırılmasında  

o kısa vadede etkili olduğu 

o düzenlemenin üzerinden 3 ay geçtikten sonra bu etki istatistiki olarak anlamsız hale geldiği,  

o düzenlemeden 13 ay sonrasından itibaren ise tekrar istatistiki olarak anlamlı bir etki görülmeye 

başlandığı, 

  Kredi büyümesinin kontrol altında tutulmasında, faiz politikasının yanında makro ihtiyati tedbirlerin de 

önemli politika araçları olarak kullanılabileceği 

sonuçlarına ulaşılmıştır (Balcı & İşcan, 2016). 

 

Grafik 10: İhtiyaç Kredisi ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı (milyar TL, %) 
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 3  Sonuç ve Öneriler 

Makro ihtiyati düzenlemeler diğer ekonomik değişkenler gibi teorik bir altyapıya sahip olmadıkları için genel 

itibarıyla doğaçlama (improvized) yapılmakta ve ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebilmektedir. 

Düzenlemelerin etkilerini tahmin etmenin en iyi yolu genellikle “yap bekle ve gör” metodu olmaktadır. Örneğin, 

Güney Kore konut sektörü kredi/değer oranlarını 6 defa sıkılaştırma ve 3 defa gevşetme olmak üzere 9 defa % 40-

70 aralığında değiştirmiştir. Ayrıca, kısıtlama derecesi bölgelere göre farklılık göstermiş ve spekülatif fiyat 

hareketlerinin gözlemlendiği yerleşim yerlerinde daha kısıtlayıcı tedbirler almışlardır (Akerlof, Blanchard, Romer, 

& Stiglitz, 2014; Jácome & Mitra, 2015). 

Güney Kore kriterleri Türkiye’nin büyük şehirlerine uygulandığında İstanbul konut piyasasının birçok farklı 

dönemde spekülatif tanımına girdiği görülmektedir. 

Bu bağlamda, ülkemizde uygulanmakta olan düzenlemelerin etkileri yeterli görüldüğü durumda gevşetme, 

etkilerinin yetersiz görüldüğü durumda ise sıkılaştırma yoluna gidilmesinin makro ihtiyati tedbirlerden en iyi 

verimin alınması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikaların etkileri toplam kredi gelişmeleri ve kredi 
türü bazında incelenmiştir. Çalışma bulguları göstermektedir ki makro ihtiyati politikalar nihai amaca yönelik 

toplam kredi ve tüketici kredisi büyümesindeki hızı yavaşlatmakta oldukça etkilidir. Ayrıca özellikle genel karşılık 

ve risk ağırlığı düzenlemeleri banka sermaye yeterliliği oranlarının makul seviyelerde kalmasını ve bankaların 

riskli aktiflerinde büyümenin önüne geçilmesini sağlamıştır. Kredi türleri bazında elde edilen sonuçlar, daha çok 

faiz oranlarındaki değişim ile belirlenen kredi kullandırımının, makro ihtiyati politikalar aracılığı ile de 

sınırlandırılabildiğine işaret etmektedir.  

İncelenen dönemde en çok düzenlemeye tabi tutulan alanlardan birisi olan kredi kartlarının, yıllık büyüme 

hızının negatif düzeylere düşürülmesinde, 2013 yılı Ekim ayında uygulamaya konulan birden çok politika ile 2014 

yılı Şubat ayında yürürlüğe giren taksit sayısının sınırlandırılmasına ilişkin önlemler belirgin olarak etkili olmuştur. 

2016 yılı genelinde yüzde 6-7 oranında artan kredi kartı harcamalarının 2016 Eylül’de kısıtlamaların bir miktar 

gevşetilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde artış trendinde olacağı beklenmektedir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan önemli problemlerden birisi yatırımların üretken alanlar yerine 
konut sektörüne kayması ve konut fiyatlarındaki yüksek oranlı reel artışlar nedeniyle tasarrufların önemli bir 

kısmının bu sektörde kullanılmasıdır. Yapılan analitik çalışmalara göre konut fiyatlarını artıran önemli faktörlerden 

birisi kredi/değer oranlarının yüksek olmasıdır. Konut kredilerine kolay erişim konuta olan talebi artırmakta ve bu 

da konut fiyatlarını (bazen spekülatif oranlarda) yukarı taşımaktadır. 

Konut kredilerine yönelik kredi/değer oranı uygulamasının söz konusu kredilerin artış hızının 2010’daki yüzde 
40 seviyelerinden son dönemde ortalama yüzde 15-20 seviyelerine inmesinde etkili olduğu görülmektedir. Ancak 

Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul’da konut fiyatları reel olarak hala artmaktadır. Bu tespit bize yüzde 15-20 

artış bandının konut sektörü için hala yüksek olabileceğine işaret etmektedir. 

Taşıt kredilerinde ise alınan önlemlerden 2013 yılı Aralık ayında taşıt kredilerine 48 aylık vade sınırlamasının 

ve 2014 yılı Şubat ayında taşıt değerine göre kredi teminat oranı uygulamasının getirilmesi oldukça etkili olmuştur. 

İhtiyaç kredileri dahil diğer tüketici kredilerine yönelik düzenlemelerden Aralık 2013’teki vade süresini azaltmaya 
yönelik düzenleme sonrasında ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin büyüme hızındaki düşme oldukça belirgindir.  

Öneriler 

 Kredilere yönelik düzenlemeler nihai ve değişmez değildirler. Kredi verileri düzenli aralıklarla takip 

edilerek gerektiği zaman sıkılaştırma veya hafifletme yönünde değişiklikler yapılarak en uygun duruma 

getirilmelidirler. 

 Konut piyasasında görülen bölgeler arası büyük fiyat artışı farklılıklarının dengelenmesi ve spekülatif 

hareketlerin önlenebilmesi için öncelikle Türkiye’ye özgü spekülatif bölge kriterlerinin belirlenmesi ve 

sonrasında bölgelere göre farklı kredi/değer oranları uygulamasının değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 Bir miktar yavaşlamış olsa da hala hızlı büyüyen konut kredileri hacminin orta ve uzun vadede konut 

fiyatlarına olası artırıcı etkisinin gelir dağılımına etkisini de içerecek şekilde analiz edilmesi politika 

oluşturma açısından önem arz etmektedir. 

 Kredi kartı harcamalarında son dönemde gözlemlenen düşük veya negatif oranlı artışlar göz önünde 

bulundurulmalı ve Eylül 2016’da taksit sayılarına getirilen esnekliklerin önümüzdeki dönemdeki etkileri 

takip edilmelidir. Yeterli olmadığı durumda kısıtlamalar bir miktar daha hafifletilmelidir. 
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Abstract 

The customs union created in 2010 between Russia, Kazakhstan and Belarus has moved to a further integration 

phase after five years. Two new members, Kyrgyzstan and Armenia, participated in this integration. But due to the 

political events in Ukraine and the joining of the Crimea to Russia, the US and the West have adopted economic 

sanctions against Russia from 2014. Moreover, oil and natural gas prices, a significant source of national income 

for Russia and some other countries, fell sharply during the same period. These events have adversely affected 

both the Russian economy and other countries’ economies. It is also mentioned by most researchers that it 

negatively affects the integration process. Therefore, in this study, it was aimed to determine the effects of sanctions 

on members of the Eurasian Economic Union with the help of structural break tests. Macro variables such as GDP, 
foreign trade, FDI, inflation, international reserves of EEU members have been used to achieve the goal. Unit root 

tests with structural break have shown that economic sanctions have a significant effect on some variables.  

 1  Giriş 

Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 2010’da oluşturulan gümrük birliği beş sene sonra daha ileri entegrasyon 

aşamasına geçmiştir. Bu aşamada sözkonusu entegrasyona Kırgızistan ve Ermenistan olmak üzere iki yeni üye 
katılmıştır. Fakat Ukrayna’daki siyasi olaylar ve Kırım’ın Rusya’ya katılması nedeniyle 2014’ten itibaren ABD ve 

Batı ülkeleri Rusya’ya karşı ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Ayrıca, aynı dönemde 

Rusya’nın ve diğer bazı ülkelerin önemli milli gelir kaynağı olan petrol ve doğalgaz fiyatlarında hızlı bir düşüş 

yaşanmıştır. Bu olaylar hem Rusya ekonomisini hem de diğer ülke ekonomilerini olumsuz etkilemiştir. Aynı 

zamanda entegrasyon sürecini de olumsuz etkilediği çoğu araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Dolayısıyla 

bu çalışmada yaptırımların Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine olan etkilerinin yapısal kırılma testleri yardımıyla 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 2  Avrasya Ekonomik Birliği’nin Gelişme Süreci 

Avrasya Ekonomik Birliği’nin resmi sitesinde (www.eaeunion.org, 20.04.2018) verilen bilgilere göre, Birliğin 

kısaca gelişme tarihçesi şu şekilde olmuştur: 

 29 Mart 1994’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Moskova Devlet Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında 

Avrasya Birliğinin oluşturulması fikrini söylemiş ve bu fikir üzerine sonraki 15 yıl boyunca çeşitli girişimlerde 

bulunulmasına rağmen fiili bir sonuç alınamamıştır. Ancak 2007’den sonra başarılı adımlar atılabilmiştir. 

 6 Ekim 2007’de Duşanbe’de Belarus, Kazakistan ve Rusya arasında Gümrük Birliği’nin oluşturulması ile 

ilgili anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmayla üç ülke arasında serbest ticaretin sağlanması ve ekonomik 

entegrasyonun geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 Ocak 2010’da Belarus, Kazakistan ve Rusya arasında Gümrük Birliği faaliyete geçmiştir. Buna göre, üç 

ülkenin gümrük tarifelerinin aritmetik ortalamasına göre oluşturulan Ortak gümrük tarifeleri (OGT) 

uygulanmaya konmuş ve iç sınırlarda gümrük kontrolü kaldırılmıştır. 

 Aralık 2010’da Ortak Ekonomik Alana (Single Economic Space) altyapı oluşturacak olan 17 temel 

uluslararası anlaşma ve ayrıca üç ülke arasında Ortak Ekonomik Alanın oluşturulmasına ilişkin deklarasyon 
imzalanmıştır. 

 Kasım 2011’de Gümrük Birliği ülkelerinin liderleri Avrasya ekonomik entegrasyonu hakkındaki deklarasyonu 

imzalayarak Ortak Ekonomik Alanın bir sonraki aşamasına geçileceğini ilan etmişlerdir. Cumhurbaşkanları 

ayrıca Avrasya Ekonomik Komisyonu hakkındaki anlaşmaya da imza atmışlardır. 

 Ekim 2011’de Kırgızistan’ın Gümrük Birliği’ne katılma görüşmelerini başlatma kararı alınmıştır. 

 Aralık 2011’de Cumhurbaşkanları Ortak Ekonomik Alanı oluşturacak uluslararası anlaşmaların 1 Ocak 

2012’den itibaren yürürlüğe girmesine karar vermişlerdir. 

 Bunun sonucunda Ocak 2012’de sözkonusu anlaşmalar yürürlüğe girmiş ve mal ve hizmetlerle beraber üretim 

faktörlerinin de serbest dolaşımına doğru ilk adımlar atılmıştır. Bunun tam sağlanması için de 50’den fazla 

belgeler üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür. 

 Şubat 2012’de genel merkezi Moskova’da yer alan Avrasya Ekonomik Komisyonu çalışmalarına başlamıştır. 
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 29 Mayıs 2014’de Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Alan üyelerinin Cumhurbaşkanları Avrasya Ekonomik 

Konseyi’nin üst düzey toplantısında Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) anlaşmasını imzalamışlardır. Bu 

anlaşmayla entegrasyon sürecinin daha da derinleştirilmesi öngörülmüştür. 

 10 Ekim 2014’de Avrasya Ekonomik Konseyi’nin Minsk’deki üst düzey toplantısında Ermenistan’ın AEB’ne 

katılım anlaşması imzalanmıştır. 

23 Aralık 2014’de Moskova’da üç ülke Cumhurbaşkanları ile Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı arasında Kırgız 

Cumhuriyeti’nin AEB’ne katılım anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma 12 Ağustos 2015’te yürürlüğe girerek 
günümüzde beş üyeden oluşan Avrasya Ekonomik Birliği faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Aradan geçen üç sene içinde ülkelerin ticari ilişkilerinde çok büyük bir değişim olmadığını söylemek 

mümkündür. Fakat genel olarak petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşler ve kısmen ekonomik yaptırımlar 

nedeniyle 2016’da bir gerileme yaşanmıştır. 

  2015 2016 2017 

İhracat 419460,8 351225,1 440743,6 

Birlik dışı ülkelere (dış ticaret) 373845,1 308264,8 386586,4 
  Ermenistan 1227,7 1397,8 1687,7 
  Belarus 15653,9 12154,9 15629,4 

  Kazakistan 40835,5 32806,7 43223,8 
  Kırgızistan 1072,7 1126,0 1222,8 
  Rusya 315055,3 260779,4 324822,7 

    

Birlik içi ülkelere (karşılıklı ticaret) 45615,7 42960,3 54157,2 
  Ermenistan 256,2 393,9 555,2 
  Belarus 11007,8 11384,8 13586,3 

  Kazakistan 5120,3 3930,2 5118,4 
  Kırgızistan 410,2 447,1 568,0 
  Rusya 28821,2 26804,3 34329,3 

    

İthalat 251191,6 243535,1 300429,3 
Birlik dışı ülkelerden (dış ticaret) 205537,4 201107,9 247210,8 
  Ermenistan 2218,9 2163,4 2876,0 

  Belarus 13088,6 12234,7 14531,8 
  Kazakistan 19356,2 15513,2 17063,3 
  Kırgızistan 2088,8 2374,5 2631,1 

  Rusya 168784,9 168822,1 210108,6 
    

Birlik içi ülkelerden (karşılıklı ticaret) 45654,2 42427,2 53218,5 
  Ermenistan 988,8 1062,6 1306,7 

  Belarus 17207,6 15381,2 19711,3 
  Kazakistan 11211,6 9863,5 12241,3 
  Kırgızistan 2065,1 1626,0 1850,2 

  Rusya 14181,1 14493,9 18109,0 

Tablo 1. Avrasya Ekonomik Birliği’nin Dış ve Karşılıklı Ticareti, milyon dolar Kaynak: AEB Resmi Sitesi, 

www.eaeunion.org (erişim tarihi: 20/04/2018) 

Beş ülkenin toplam ihracatı 2016’da bir önceki seneye göre %16,2; toplam ithalatı da %3,1 oranında azalmıştır. 

Fakat 2017’de çok hızlı artışlar yaşanarak bu kayıplar hızlıca telafi edilmiştir. İhracatın %87,7’si AEB dışı ülkelere, 

%12,3’ü de AEB ülkelerine yapılırken, ithalatın %82,3’ü birlik dışı, kalan %17,7’si de birlik içi ülkelere denk 

gelmektedir. Yani birlik içi ticaretin çok düşük oranlarda kaldığı görülmektedir. Bu açıdan entegrasyon sürecinin 
önünde önemli aşamaların beklediği söylenebilir. 
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Şekil 1. AEB Ülkelerinin Dış Ticaretindeki Birlik İçi ve Birlik Dışı Ülkelerin Payları, % 

AEB üyelerinin dış ticaretteki entegrasyon derinliğine bakıldığında, ihracatta %46,5 ile ilk sırada Belarus’un 

geldiği görülmektedir. Yani Belarus ihracatının yarısına yakını AEB üyelerine yapılmaktadır. Kırgızistan 

ihracatının üçte biri, Ermenistan’ın dörtte biri AEB ülkelerine yönelik iken, Rusya ile Kazakistan ihracatının 
sadece %10’u AEB ülkelerine düşmektedir. Diğer bir ifadeyle, diğer üç ülke için AEB önemli bir pazar iken, 

Kazakistan ve Rusya için önemli bir pazar durumunda değildir. İthalatta da yaklaşık aynı durum sözkonusu iken, 

önemli bir istisna olarak Kazakistan’ı belirtmek mümkündür. Kazakistan ithalatının %41,8’i AEB ülkeleri 

tarafından karşılanmaktadır. Ülkelerin AEB üyeleri ile karşılıklı ticaret dengeleri 2017’de şu şekilde 

gerçekleşmiştir: Ermenistan -751,5 milyon dolar; Belarus -6125,0 milyon dolar; Kazakistan -7122,9 milyon dolar; 

Kırgızistan -1282,2 milyon dolar ve Rusya +16220,3 milyon dolar. Yani günümüzde Rusya hariç tüm üyeler net 

ithalatçı durumundadır. Bu durum diğer ülkelerde yatırım ve üretim artışına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini 

gösterir. 

Ayrıca, dünyadaki ve bölgedeki çeşitli siyasi ve ekonomik gelişmelerden dolayı Avrasya Ekonomik Birliği çeşitli 

sorunlara maruz kalmaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi Rusya’ya karşı Batı ülkelerinin uygulamakta olduğu 

ekonomik yaptırımlar olabilir. Sözkonusu yaptırımlar dolaylı yoldan AEB üyelerini ve bunun sonucunda 

entegrasyon sürecini de etkilemektedir. 

 3  Ekonomik Yaptırımların Etkileri 

Rusya’ya karşı ekonomik ve siyasi yaptırımlar, 2014’de Rusya’nın Kırım’ı referandum sonucunda kendisine 

birleştirmesi ve Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki ayrılıkçı hareketlere destek sağlaması üzerine uygulanmaya 

başlamıştır. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda (örneğin, Kazantsev, 2017) günümüzdeki yaptırımlar ve petrol 

fiyatlarının düşmesi ile SSCB’nin son yıllarındaki petrol fiyatlarının düşmesi arasında bir bağlantı kurularak 

sözkonusu uygulamaların Rusya’yı zayıflatma amacını taşıdığına işaret edilmektedir. 

“Yaptırımlar savaşı” aşama aşama olarak gerçekleştirilmiş (Golikova ve Kuznetsov, 2016:2) ve halen de 

genişletilerek devam etmektedir. Genelde ilk adım ABD ve Batı Avrupa ülkelerinden gelmekte, bunu Rusya’nın 

karşıt yaptırımları izlemektedir. O yıllardan bu yana yaptırımların Rusya ekonomisine ve AEB’ne etkileri 

konusunda çok fazla çalışmalar yayınlanmıştır. Onlardan bazıları şu şekildedir: Antonova ve Yevtuhova, 2015; 

Golikova ve Kuznetsov, 2016; Simonyan ve Shevchenko, 2014; Sokolov vd., 2016; Drobot vd., 2017; Serebro, 

2017; Kazantsev, 2017; Knobel, 2017; Mau, 2015; Mishina ve Khomiakova, 2016; Orlova, 2016; Roberts ve 

Moshes, 2015; Tarr, 2016. Sözkonusu çalışmaların bazılarında genel olarak aşağıdaki gibi etkilerin olduğu yada 

olacağı öngörülmüştür: 

 Enflasyon oranlarının artması; 

 Halkın reel gelirinin azalması; 

 Ekonominin temel sektörlerinde durumun ciddi oranda kötüleşmesi; 

 Rusya’daki dünyanın önde gelen şirketlerinin kar oranlarının düşmesi ve yatırımların kısaltılması; 

 Petrol ve petrol ürünleri üretiminin azalması; 

 Batı ülkelerinden Rusya’ya yüksek teknoloji girişinin ve Rusya’daki özel bankaların yabancı ülkelerden 

ucuz kredi temininin zorlaşması; 

 Ülkeden ciddi oranlarda sermaye çıkışı ve sermaye girişinin azalması. Bu döviz kurunu etkileyerek Rusya 

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası uygulamasına ve dolayısıyla finansal kaynaklara ulaşımın 

zorlaşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda tüketim ve yatırım faaliyetleri yavaşlamıştır. 
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 Bütçe gelirlerinin kısalması; 

 Olumlu bir etki olarak da ithal ikameci sektörlerin, özellikle tarım sektörünün gelişmesi beklenmiştir. 

En önemli gelişme döviz piyasasında yaşanmıştır. Büyük oranlardaki devalüasyonlar ülkenin uluslararası 

rezervlerinin azalmasına ve Rusya Merkez Bankası’nın sabit kur sistemini terkederek esnek kur sistemine 

geçmesine neden olmuştur. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle benzer zorluklar diğer petrol ihracatçısı ülkelerde 

de yaşanmış ve bir diğer AEB üyesi olan Kazakistan da yaklaşık %100 oranındaki bir devalüasyon uyguladıktan 

sonra sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçmiştir. 

Bu gelişmelerden Avrasya Ekonomik Birliği’nin diğer üyeleri de doğal olarak etkilenmektedir. Olumsuz etkiler 

olarak AEB çerçevesinde ekonomik entegrasyon sürecinin olumsuz etkilenmesi (Roberts ve Moshes, 2015; Tarr, 

2016) ve üyeler arasında dış ticaret politikasında koordinasyonun güçleşmesi (Knobel, 2017) gibi sonuçlar 

beklenirken, bazıları da (Mishina ve Khomiakova, 2016) bu koşulların AEB coğrafyasında tek bir finansal alanın 

oluşmasına ve ruble’nin rolünün artmasına neden olabileceğini savunmuşlardır. 

Ekonomik yaptırımların ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin Rusya’ya ve diğer AEB üyelerine etkileri konusunda 

pek çok çalışma yapılmasına rağmen, araştırmacılar sadece istatistiki verilerin yorumuyla yetinmişlerdir. Bundan 

dolayı bu çalışmada yapısal kırılma testleri kullanılarak daha net sonuçlara ulaşılması hedeflenmiştir. Temel 

hipotezimiz “eğer makro değişkenlerde 2014’den sonra yapısal kırılma gerçekleştiyse, yaptırımlar etkili olmuştur” 

şeklindedir. 

Değişkenler Ülkeler İlaveli uç değer 
(Additive outlier: AO) 

Yenilikçi uç değer 

(Innovational outlier: 

IO) 

İlaveli uç değer 
(Additive outlier: AO) 

Yenilikçi uç değer 

(Innovational outlier: 

IO) 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihi 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihi 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihleri 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihleri 

Enflasyon 

oranı (TÜFE) 

Rusya 

Federasyonu 

-3,649 2003* -2,165 2015 -3,994 2003*, 

2010 

-2,525 2008, 

2014 

Kazakistan -3,513 2006 -4,555 2007 -3,899 2006, 
2010 

-4,570 2005, 
2007 

Belarus -4,556 2002* -8,746 2011 -5,302 2003**, 
2008 

-9,960 2009*, 
2012* 

Ermenistan -4,136 2013 -3,323 2001 -4,779 2007**, 
2011** 

-4,382 2006***, 
2012** 

Kırgızistan -3,982 2006 -5,701 2007 -4,841 2006, 

2010 

-5,989 2007***, 

2011*** 

Enflasyon 

oranı 

(GSYİH 

Deflatörü) 

Rusya 
Federasyonu 

-5,274 2006** -4,994 2007*** -5,033 2007, 
2011 

-9,958 2008, 
2010** 

Kazakistan -4,395 2012*** -4,694 2012** -5,390 2004, 
2012*** 

-4,443 2003***, 
2012** 

Belarus -4,581 2002* -3,909 2011** -4,069 2003**, 
2009 

-9,507 2009*, 
2011* 

Ermenistan -6,220 2013*** -6,058 2013* -6,376 2007, 

2012** 

-7,640 2002**, 

2013* 

Kırgızistan -4,951 2006 -4,801 2007 -5,372 2005, 
2012*** 

-5,308 2005**, 
2012** 

GSYİH Rusya 
Federasyonu 

-3,585 2007* -2,663 2009*** -2,120 2001, 
2007* 

-4,001 2005**, 
2008*** 

Kazakistan -2,424 2007* -2,563 2009 -3,713 2007*, 
2012 

-3,892 2005**, 
2008** 

Belarus -2,064 2007* -2,152 2005 -2,444 2005*, 

2009** 

-1,726 2005, 

2009 

Ermenistan -3,462 2005* -1,026 2009 -4,047 2005*, 

2011** 

-0,866 2009, 

2011 

Kırgızistan -0,931 2009* -2,611 2005** -3,119 2005*, 
2010* 

-4,284 2005*, 
2009** 
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Değişkenler Ülkeler İlaveli uç değer 
(Additive outlier: AO) 

Yenilikçi uç değer 

(Innovational outlier: 

IO) 

İlaveli uç değer 
(Additive outlier: AO) 

Yenilikçi uç değer 

(Innovational outlier: 

IO) 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihi 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihi 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihleri 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihleri 

İhracat Rusya 

Federasyonu 

-3,019 2007* -2,114 2004 -3,416 2005**, 

2007 

-1,699 2004, 

2009 

Kazakistan -3,080 2007* -1,972 2005 -3,514 2007*, 
2014** 

-1,531 2005, 
2009 

Belarus -3,764 2007* -1,777 2009 -4,693 2007*, 
2012 

-3,808 2005***, 
2009** 

Ermenistan -2,137 2007* -2,885 2008 -4,064 2004*, 
2011* 

-3,855 2003***, 
2008* 

Kırgızistan -1,915 2009* -3,981 2005* -3,124 2005*, 

2008** 

-3,980 2005*, 

2014 

İthalat Rusya 
Federasyonu 

-3,309 2007* -2,592 2009*** -1,883 2005*, 
2009 

-3,503 2005**, 
2008 

Kazakistan -4,397 2009* -3,625 2009** -4,000 2005*, 
2009*** 

-5,163 2004**, 
2009* 

Belarus -3,016 2007* -2,293 2005*** -3,675 2005**, 
2007** 

-3,230 2005***, 
2009*** 

Ermenistan -3,167 2009* -3,162 2005** -2,988 2005*, 

2009* 

-3,239 2005**, 

2009 

Kırgızistan -4,503 2009** -2,720 2009*** -4,382 2005*, 
2009* 

-4,016 2006*, 
2008 

Doğrudan 

yabancı 
yatırımlar 

Rusya 
Federasyonu 

-2,804 2005* -2,850 2004*** -7,143 2005*, 
2010 

-6,414 2005*, 
2012* 

Kazakistan -3,267 2005* -3,148 2004** -6,983 2005*, 
2013 

-4,073 2004**, 
2010 

Belarus -10,364 2006** -5,105 2006* -3,563 2006*, 

2009 

-9,114 2005*, 

2010 

Ermenistan -1,642 2009 -1,402 2014 -3,179 2005*, 

2011* 

-3,256 2005**, 

2011** 

Kırgızistan -5,553 2008* -1,173 2009*** -6,879 2007**, 
2012*** 

-5,602 2006**, 
2009** 

Uluslararası 
rezervler 

Rusya 
Federasyonu 

-3,448 2008* -3,104 2004** -2,400 2004*, 
2007*** 

-1,634 2005, 
2008 

Kazakistan -4,015 2005* -4,257 2004* -6,193 2003*, 

2007* 

-4,671 2002***,

2004*** 

Belarus -2,982 2004* -23,877 2005 -4,117 2006*, 

2014*** 

-3,906 2005*, 

2014 

Ermenistan -4,686 2006* -6,088 2005** -6,998 2004*, 
2007* 

-4,810 2005*, 
2012 

Kırgızistan -2,268 2008* -2,826 2005** -3,302 2006*, 
2010* 

-2,950 2005**, 
2007 

İşçi dövizleri Rusya 

Federasyonu 

-1,874 2009* -2,956 2002 -3,619 2005*, 

2010* 

-3,619 2005*, 

2010* 

Kazakistan -2,782 2007** -2,782 2007** -4,433 2006*, 

2010 

-3,186 2005***, 

2007 

Belarus -2,310 2009* -2,447 2009** -4,818 2007*, 
2012* 

-3,507 2007, 
2009** 

Ermenistan -2,631 2005* -2,100 2005 -2,389 2005*, 
2009 

-3,673 2005**, 
2009*** 

Kırgızistan -2,131 2009* -1,628 2009 -2,786 2007*, 
2012** 

-2,490 2006**, 
2008 
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Değişkenler Ülkeler İlaveli uç değer 
(Additive outlier: AO) 

Yenilikçi uç değer 

(Innovational outlier: 

IO) 

İlaveli uç değer 
(Additive outlier: AO) 

Yenilikçi uç değer 

(Innovational outlier: 

IO) 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihi 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihi 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihleri 

Min t* Optimal 

kırılma 
tarihleri 

Dış borç Rusya 

Federasyonu 

-2,400 2008* -1,763 2004*** -3,147 2004*, 

2008* 

-3,147 2004*, 

2008* 

Kazakistan -1,997 2008* -3,809 2004* -3,199 2005*, 
2010* 

-4,662 2004*, 
2010** 

Belarus -0,934 2012* -3,191 2007* -3,964 2006*, 
2010* 

-4,682 2005*, 
2008* 

Ermenistan -2,828 2012* -2,487 2007* -3,877 2007*, 
2010* 

-2,589 2006, 
2008** 

Kırgızistan -1,851 2010* -1,549 2009** -3,603 2008*, 

2012* 

-5,027 2006*, 

2009* 

Kırılma(lar) için %5 güven 

düzeyinde hesaplanmış kritik 

değerler 

-3,560  -4,270  -5,490  -5,490  

Tablo 2. Clemente, Montañés and Reyes (1998) Birim Kök Testi Sonuçları  

Not: *Min t – hesaplanan minimum t istatistiğidir. *, **, *** kırılma tarihlerinin %1, %5 ve %10 güven düzeyinde 
anlamlılıklarını göstermektedir. 

Önce serilerde birden fazla yapısal kırılmanın olabileceği ihtimalini dikkate alarak Clemente, Montañés and 

Reyes (1998) tarafından geliştirilen iki kırılmalı birim kök testi yöntemiyle yapısal kırılma testi uygulanmıştır. 

Hesaplamalarda Stata 14 paket programından yararlanılmıştır. Tablo 2’de sözkonusu yazarların geliştirdiği 

yönteme dayanan hem iki hem tek kırılmalı birim kök testi sonuçları sunulmuştur. Tek kırılmalı test sonuçlarına 

göre çoğu değişkenlerde 2003-2005 ve 2007-2009 dönemlerinde anlamlı yapısal kırılmaların olduğu 

görülmektedir. İki kırılmalı birim kök testi sonuçları da genel olarak aynı dönemlerde kırılmaların olduğu 

sonucunu göstermektedir. 

Serilerin grafiksel analizine bakıldığında ise 2003-2005 döneminde enflasyon oranları hariç yaklaşık tüm 

değişkenlerde artma yönünde bir kırılma, 2007-2009 döneminde de küresel ekonomik kriz nedeniyle düşme 

yönünde bir kırılmanın olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımların 

uygulanmaya başladığı ve petrol ve doğalgaz fiyatlarında büyük düşüşler yaşandığı 2013-2015 döneminde de 

sözkonusu değişkenlerde düşme yönünde bir kırılmanın yaşandığı görülmüştür. Muhtemelen önceki iki döneme 

göre son dönemdeki yapısal kırılmanın min-t değerleri nispeten daha büyük olması ve Clemente, Montañés and 

Reyes (1998) yönteminin min-t değerleri en düşük olan en fazla iki kırılmayı tespit etmesi nedeniyle 2013-2015 

dönemindeki kırılma tespit edilememiş olabilir. 
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Değişkenler Ülkeler Yenilikçi uç değer (Innovational outlier: IO) İlaveli uç değer (Additive outlier: AO) 

Min - t* Optimal 

kırılma 

tarihi 

Trendde 
kırılma 

Sabitte 
kırılma 

Min - t* Optimal 

kırılma 

tarihleri 

Trendde 
kırılma 

Sabitte 
kırılma 

Enflasyon 

oranı 
(TÜFE) 

Rusya Federasyonu -3,32 2008*** + - -3,95 2005** + - 

Kazakistan -2,89 2012 - - -3,77 2008 - - 

Belarus -4,88 2009 - - -4,05 2012 - - 

Ermenistan -4,84 2012** + - -5,89 2011** + - 

Kırgızistan -8,13 2007* - + -5,25 2008** - + 

Enflasyon 

oranı 

(GSYİH 
Deflatörü) 

Rusya Federasyonu -6,07 2011 - - -5,86 2011 - - 

Kazakistan -7,81 2009* + + -7,66 2008*** + - 

Belarus -7,45 2011* + + -3,53 2012 - - 

Ermenistan -8,88 2009* + + -7,48 2012** + - 

Kırgızistan -4,87 2007** - + -7,01 2007** - + 

GSYİH Rusya Federasyonu -4,29 2013* + + -6,67 2009** + - 

Kazakistan -2,65 2010** - + -8,27 2007 - - 

Belarus -3,44 2012* + + -4,34 2013* + + 

Ermenistan -6,37 2012*** - + -4,27 2011** + - 

Kırgızistan -3,15 2013*** + - -5,57 2007** - + 

İhracat Rusya Federasyonu -3,51 2014 - - -5,27 2009** + - 

Kazakistan -3,80 2013* + + -4,86 2008** + + 

Belarus -5,12 2014 - - -5,53 2012* + + 

Ermenistan -8,06 2008* + + -6,42 2007 - - 

Kırgızistan -3,42 2010* + + -4,05 2007* - + 

İthalat Rusya Federasyonu -4,72 2010 - - -6,27 2009** + - 

Kazakistan -5,06 2010 - - -4,71 2009* + - 

Belarus -4,12 2014 - - -4,40 2013* + - 

Ermenistan -3,10 2012 - - -3,66 2008** + + 

Kırgızistan -3,49 2011*** - + -4,43 2010*** + - 

Doğrudan 

yabancı 
yatırımlar 

Rusya Federasyonu -3,75 2010** + + -4,04 2006** - + 

Kazakistan -4,73 2007** + + -4,82 2007** - + 

Belarus -5,94 2010* + + -5,99 2007* - + 

Ermenistan -6,56 2007* + + -4,27 2008* + + 

Kırgızistan -7,68 2012*** + - -9,37 2005 - - 

Uluslararası 
rezervler 

Rusya Federasyonu -4,00 2011*** + + -5,32 2008* + + 

Kazakistan -5,09 2012** + + -5,73 2012* + - 

Belarus -4,29 2010* + + -5,02 2013** + - 

Ermenistan -2,84 2013** - + -5,08 2006* - + 

Kırgızistan -2,97 2012* + + -3,47 2009* + + 

İşçi 
dövizleri 

Rusya Federasyonu -4,66 2014 - - -5,73 2006** - + 

Kazakistan -3,53 2007*** - + -4,42 2006** + - 

Belarus -6,68 2008* + + -3,90 2010*** - + 

Ermenistan -2,69 2012* + - -4,16 2011* + - 

Kırgızistan -3,24 2012** + + -3,77 2012* + + 

Dış borç Rusya Federasyonu -5,05 2012** + + -4,94 2013* + + 

Kazakistan -3,46 2011*** + - -4,18 2006* - + 

Belarus 1,65 2013 - - -5,25 2009* - + 

Ermenistan -3,45 2007*** + - -5,57 2011** - + 

Kırgızistan -2,88 2007** + - -3,56 2006* + + 

Tablo 3. Perron (1989) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları 

Not: Min – t kritik değerler %1, %5 ve %10 güven düzeyinde sırasıyla -5,7191; -5,1757 ve -4,8939’a eşittir. *, **, *** 
kırılma tarihlerinin %1, %5 ve %10 güven düzeyinde anlamlılıklarını göstermektedir. 

Bunun gibi şüpheleri ve yapılan testlerin güvenilirliğini kontrol etmek amacıyla ayrıca Eviews 9 paket programı 

kullanılarak Perron (1989) tek kırılmalı birim kök testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. Uygun 

gecikme sayıları Schwarz kriterine; yapısal kırılma da Dickey – Fuller min-t’ya göre seçilmiştir. Modeller trendli 
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ve sabitli ve aynı zamanda trendde ve sabitte kırılmalı olarak alınmıştır. Bu testin sonuçlarına göre serilerdeki 

anlamlı yapısal kırılma dönemleri daha çok 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle 

GSYİH, ihracat, ithalat, uluslararası rezervler ve dış borç serilerinde 2012-2013 dönemlerinde yapısal kırılmaların 

yaşandığı görülmektedir. Yani 2012-2013’lerde zirveye ulaştıktan sonra serilerde 2014’den sonra önemli ölçüde 

düşüşler yaşanmıştır. Ermenistan ve Kırgızistan’da dış borçtaki kırılma 2007’ye denk gelirken, işçi dövizlerindeki 

kırılma da 2012’ye denk gelmektedir. 

Diğer taraftan, nispeten daha yavaş bir kırılmayı gösteren ilaveli uç değer yöntemi yapısal kırılmanın daha çok 

2010 öncesi dönemlerde olduğuna işaret ederken, daha keskin kırılmayı gösteren yenilikçi uç değer yöntemi de 

daha çok 2012 sonrası dönemleri ortaya çıkarmaktadır. Yani küresel ekonomik kriz döneminde daha yavaş ve daha 

yumuşak kırılmalar yaşanmışken, son dönemdeki kırılmalar mukayeseli olarak ani ve daha sert olmuştur denebilir. 

 4  Sonuç ve Öneriler 

Genel olarak, 2000-2016 döneminde makro değişkenlerde yapısal kırılmaların yaşandığı üç dönemin olduğu 

tespit edilmiştir. 2003-2005 ekonomik genişleme dönemi, 2007-2009 küresel kriz dolayısıyla kısa süreli daralma 

dönemi ve 2012-2013 daha uzun süreli bir daralma dönemi. Clemente, Montañés and Reyes (1998) yapısal 

kırılmalı birim kök testi daha çok ilk iki döneme işaret ederken Perron (1989) testi de ağırlıklı olarak ikinci ve 

üçüncü dönemlerde yapısal kırılmanın olduğuna işaret etmiştir. Sonuç olarak, ekonomik yaptırımların Rusya 

ekonomisine ve dolayısıyla diğer Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine önemli ölçüde negatif etkilerinin olduğu 

ortaya konulmuştur. Böylece pek çok çalışmada ifade edilen etkilerin bir kısmının gerçekleştiği empirik olarak 
tasdik edilmiştir. 

Bundan dolayı entegrasyon sürecinin önemli ölçüde ilerlediği günümüz koşullarında ekonomik yaptırımların 

sadece Rusya’yı ilgilendiren bir konu olmaktan çıkıp, tüm üyeleri etkilemekte olduğu açıkça görülmektedir. Bunun 

için AEB ülkelerinde bu doğrultuda politika koordinasyonunun artırılması ve ekonomik işbirliğinin tüm ülkelere 

faydalı olacak şekilde geliştirilip derinleştirilmesi önem arz etmektedir. 
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Abstract 

European Union countries (EU), because they have to import a large portion of the consumed energy, on the one 

hand are trying to develop effective energy consumption, and on the other hand to increase their share of renewable 

energy sources in total energy consumption. In this context, the European Commission, published "2017 Progress 

Report" about renewable energy sources in the framework of EU 2020 Renewable Energy Targets". In this report, 

it is indicated that the share of renewable energy sources in final energy consumption has been increased to 16,4% 

and with regards to renewable energy sources, a vast majority of EU countries are compatible with their 2020 

targets.  

The EU's policy towards renewable energy sources supports the "Energy Union Action Plan" in five categories: 

Energy security, market integration, energy efficiency, decarbonization and innovation. For instance, within the 

framework of energy security, the increase in EU renewable energy sources saved 16 billion Euros in fossil fuel 

imports in 2015. In accordance with "Clean Energy Package for Europe", emphasized the importance of providing 

cheap energy to the countries within EU market. Greenhouse gas emissions have declined with consuming 

renewable energy sources. The purpose of this study is to provide the latest developments in long-standing 

renewable energy policies in the EU and Turkey comparatively. In this context, first, the Turkey's renewable energy 

policies will be studied comparatively, thereafter, the effectiveness of these policies in the EU and Turkey will be 

investigated. 

 1  Giriş 

Avrupa Komisyonu yenilenebilir enerji politikalarıyla ilgili politikalarının önemli kısmını “İklim Değişikliği ve 

Enerji” kapsamında ve “Yenilenebilir Enerji Direktifleri” ile güncellemiştir. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, 

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimi içindeki payının 

%20’ye çıkarmalarını istemiştir. Bu doğrultuda AB ülkelerinin, belirlenen koşulları ve politik kararları gözeterek 
ulusal politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. Yapılan birçok çalışmada AB ülkelerinin çoğunun belirlenmiş 

orana ulaştığını ifade edilmiştir. Türkiye de AB’ye üyelik sürecini hızlandırmak için yenilenebilir enerji 

politikasını AB ile uyumlu hale getirme çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Avrupa Komisyonu küresel ekonomik düzeni dikkate alarak bütçe, iklim değişikliği, taşımacılık gibi alanlardan 

çeşitli politikalar oluşturmuştur. Özellikle enerji politikaları, AB’nin kuruluşunun temelini oluşturmuştur. 
Dolayısıyla AB ülkeleri için iklim değişikliği ve enerji konusu, enerji arz güvenliğini sağlamak; petrol fiyatları 

başta olmak üzere genel olarak enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, ulusal yeni ve yerli enerji kaynaklarına yönelik 

politikalar oluşturmak, çevre ve sera gazı sorunlarına çözüm aramak açısından oldukça önemli hale gelmiştir. 

Ekonomik değişkenlerden etkilendiği için enerji politikaları, ülkelerin kalkınmasında önemli rolü 

bulunmaktadır. Örneğin, ülke ekonomisi büyürken, enerjiye olan talep artmakta ve enerji tüketiminin Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla’daki (GSYİH) payı da artış göstermektedir. Dolayısıyla enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa 
bağımlılığı azaltmak için ülkeler, ulusal yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedirler. Bu enerji 

kaynakları güneş, rüzgâr, hidrolik, biyoenerji, jeotermal gibi kaynaklardan oluşmaktadır.  

Türkiye’nin hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal enerjiden oluşan yenilenebilir enerji kaynakları açısından 

potansiyeli oldukça yüksektir. Bu potansiyeli kullanmak için Türkiye, AB’nin yenilenebilir enerji politikaları ile 

uyumlu politikalar izlemektedir. 

Bu çalışmanın amacı, önemi giderek artan yenilenebilir enerji politikalarının AB ve Türkiye uygulamalarını 

araştırmak ve karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda öncelikle AB’nin yenilenebilir enerji kaynakları ve uyguladıkları 

politikalar ele alınacak, ardından Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları ve izlediği politikalara yer 

verilecektir. Daha sonra Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları konusunda uygulanan politikaların etkinliği 

tartışılacaktır. 

 2  Avrupa Birliği’nde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Uygulanan Politikalar 

AB’de mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarına yer verildikten sonra, bölgede uygulanan yenilenebilir enerji 

politikaları ve uygulamaları alt başlıklarda ele alınmıştır. 
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 2.1   Avrupa Birliği’nde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

AB’de yenilenebilir enerji üretim kapasitesiyle ile ilgili 2000, 2010 ve 2017 yıllarına yönelik veriler Tablo 1’de 

yer almaktadır. Bu tabloda AB’nin hidroelektrik, güneş, rüzgar, biyoenerji, jeotermal ve marina enerjisinin üretim 

kapasitesinin 17 yıllık süreç içerisinde önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Tablo 1’den de görüldüğü gibi AB’nin 

yenilenebilir enerji kapasitesi toplam olarak 191,345 MW iken, 2017 yılında 512,348 MW’a ulaşmıştır. Bu oran, 

üretim kapasitesinde yaklaşık üç katına çıktığını ifade etmekte olup, AB’nin 2020 hedeflerine doğru hızlı bir 

şekilde ilerleme sağladığını göstermektedir. En yüksek kapasite artışı rüzgar ve güneş enerjisinde gerçekleşmiş, 
bu kaynakları sırasıyla biyoenerji, jeotermal, hidroelektrik ve marina enerjisi takip etmiştir. Ayrıca AB’nin global 

düzeyde toplam üretim kapasitesi 2017 yılında %23,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran global düzeyde yenilenebilir 

enerji üretim kapasitesinin yaklaşık ¼’nü AB’nin oluşturduğunu göstermektedir. 

Yılı Toplam Hidroelektrik Biyoenerji Jeotermal Marina Güneş Rüzgar 

2000 191.345 169.118 8.281 776.0 213.5 201,1 12.755 

2010 322.563 179.747 25.971 1.337 221.6 30.415,0 84.872 

2017 512.348 191.109 36.438 1.541 241.1 111.775,0 171.244 

Yılı Toplam Hidroelektrik Biyoenerji Jeotermal Marina Güneş Rüzgar 

2000 %25,3 %22,4 %1,1 %0,1 %0,0 %0,0 %1,7 

2010 %26,3 %14,7 %2,1 %0,1 %0,0 %2,5 %6,9 

2017 %23,5 %8,8 %1,7 %0,1 %0,0 %5,1 %7,9 

Tablo 1: Avrupa Birliği’nin Yenilenebilir Enerji Üretim Kapasitesi (MW), Global Payı (%) Kaynak: IRENA, 

2018. 

2000, 2010 ve 2015 yılları AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı verileri de 

karşılaştırıldığında, önemli artış kaydedildiği görülmektedir. Tablo 2’de farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretilen elektrik miktarları yer almaktadır. Bu miktar toplam 2000 yılında 639,7 GWh’iken, 2015 yılında 1,169 

GWh’e çıkmıştır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı 2000-2015 döneminde 

yaklaşık iki katına çıkmıştır.  

Yılı Toplam Hidroelektrik Biyoenerji Jeotermal Marina Güneş Rüzgar 

2000 639,7  575,6 35,1 6,1 50,7 0,1 22,3 

2010 897,2 589,0 123,9 10,01 47,8 23,4 105,3 

2015 1.168,5 562,0 179,1 11,52 49,2 109,6 305,8 

Yılı Toplam Hidroelektrik Biyoenerji Jeotermal Marina Güneş Rüzgar 

2000 %22,5 %20,3 %1,2 %0,2 %0,0 %0,0 %0,8 

2010 %21,4 %14.0 %3.0 %0,2 %0,0 %0,6 %3,6 

2015 %21,1 %10,1 %3,2 %0,2 %0,0 %2 %5,5 

Tablo 2: Avrupa Birliği’nde Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimi (TWh), Global Payı (%) Kaynak: IRENA, 

2018. 

Tablo 2’den de gözlendiği gibi 2000-2015 yılları arasında hidroelektrik ve marina enerjisinden üretilen elektrik 
miktarında kayda değer bir değişme olmamıştır. Ancak biyoenerji, güneş ve rüzgardan üretilen elektrik miktarı 

sırasıyla 179,1 TWh ve 305,8 TWh gerçekleşmiştir. Ayrıca elektrik üretimi açısından sırasıyla güneş, rüzgar, 

biyoenerjide önemli artış kaydedilmiştir. 

 2.2  Avrupa Birliği’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Gelişmeler 

AB’de yenilenebilir enerji ile ilgili faaliyetler genel olarak direktifler ile yapılmıştır. Yenilenebilir enerji ile ilgili 

Avrupa Komisyonu’nun dört önemli direktifi bulunmaktadır. İlk iki direktif 2001 ve 2003 yıllarında yayımlanmış 

ve bu direktiflerde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve tüketiminin sürdürebilir kalkınmayı sağlaması 
açısından önemli olduğu ifade edilmiştir. Üçüncü direktif 2009 yılında yayımlanmış ve ilk iki direktifi revize 

etmiştir. Bu direktif kapsamında 2020 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimi içindeki payının 

%20’ye yükseltilmesi, taşımacılık sektöründe ise bu oranın %10’a yükseltilmesi üye ülkelerden istemiştir 

(European Commission, 2009). Dolayısıyla, AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politikalarının temel 

amacı, bu kaynakların toplam enerji tüketimi içindeki payını yükseltmektir. Dördüncü direktif ise 30 Kasım 2016 

tarihinde 2016/0382 sayılı “Revize edilmiş Yenilenebilir Enerji” direktifidir. Bu direktif kapsamında, AB’nin 

yenilenebilir enerjide dünya çapında liderlik yapacak konuma gelmesi, bu kaynakların nihai enerji tüketimi 

içindeki payının 2030 yılına kadar %27’e yükselmesi üye ülkelerden istenmiştir (European Union, 2016). Bu 

direktif, AB’nin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yapmış düzenlemelerin hukuki zeminini oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin bu hususta gerçekleştirdiği düzenlemelerin bu direktife uyumlu bir şekilde geliştirmesi, hem 

ekonomik hem de AB ile yapılan üyelik müzakerelerinin hızlandırılması açısından önemlidir.  

Bu direktifler çerçevesinde AB ülkelerine “Ulusal Eylem Planı” yapmak yükümlülüğü getirilmiştir. Bu plan 

kapsamında üye ülkelere yenilenebilir enerji konusunda ilerlemelerini iki yıllık raporlar halinde Avrupa 
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Komisyonu’na sunmaları gerekmektedir. Avrupa Komisyonu da bu raporlar kapsamında üye ülkelerin ilerleme 

raporlarını hazırlamakla yükümlüdür. AB ülkeleri farklı enerji kaynaklarına ve farklı enerji piyasasına sahip 

oldukları için ulusal eylem planları, içerik açısından farklı niteliktedir. Bu nedenle son direktifte (2016) açıklandığı 

gibi, 2020 hedefleri kapsamında bu alanda üye ülkelerin koordinasyonu önemle vurgulanmıştır.  

Üye ülkelerinin yenilenebilir enerji konusunda ilerleme raporları, AB 2020 hedefleri bağlamında hazırlanarak 

bu ülkelerin yenilenebilir enerji politikaları konusunda gelişmeleri Avrupa Komisyonu’na sunulmaktadır. 

Yenilenebilir enerjiye yönelik olarak en son ilerleme raporu, 2015 yılının ulusal eylem raporları dikkate alınarak 

2017 yılında “Yenilenebilir Enerji İlerleme Raporu” başlığında yayımlanmıştır. Bu rapor kapsamında yenilenebilir 

enerji tüketiminin nihai enerji tüketimi içindeki payı 2014 ve 2015 yılları için sırasıyla %16 ve %16,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Böylece üye ülkelerin büyük çoğunluğu, 2020 hedeflerine doğru ilerleme kaydetmiştir. Ancak 

taşımacılık sektöründe 2015 yılı için %6’lık yenilenebilir enerji tüketimi gerçekleşerek %10 hedefinin altında 

kaldığı gözlemlenmiştir. Bu rapordan çıkan sonuç, üye ülkelerin bütün sektörlerinde yenilenebilir enerji kaynakları 

konusunda mevcut durumları dikkate alınarak, karma teknolojilerin kullanılması, yerel, bölgesel, ulusal otoriteler 
arasında işbirliği ve veri transferi veya proje bazında işbirliğinin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, 

ulusal politikaların geliştirilmesi ve biyoenerji kaynakların genişletilmesi ile AB’nin sürdürülebilirlik kriterleri 

belirlenmiştir (European Commission, 2017a). Ulusal eylem planları konusunda ifade edilmiş bir diğer husus, 

yenilenebilir enerji ile ilgili yeni altyapının oluşturulmasıdır. Özellikle yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik 

konusunda altyapının genişletilmesi sonucu, bu kaynaklardan üretilen elektriğin %35’e yükselmesi 

beklenmektedir (European Commission, 2018). 

2015 ilerleme raporunda, Avrupa Birliği İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 194. maddesine (Avrupa Birliği 

Bakanlığı, 2011) uyarak etkin enerji tüketimi, enerji piyasasının bütünleşmesi, inovasyon/yenileşim ve 

karbonsuzlaşma gibi konular vurgulanarak yenilenebilir enerjinin önemi üzerinde durulmuştur. Raporda 

yenilenebilir enerji konusunda Fransa, Lüksemburg ve Hollanda’nın 2020 hedeflerine uyumu büyük ölçüde 

sağladıkları; Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere’nin bağlayıcı ulusal hedefleri bağlamında işbirliği mekanizmasını 

güçlendirerek daha fazla veri transferi gerçekleştirdikleri gözlenmiştir. Ayrıca, raporda AB’de ısıtma /soğutma 

sektörünün nihai enerji tüketimi içindeki payının diğer sektörlere göre yüksek olduğu dikkate alınarak, bu sektörde 

yenilenebilir enerjinin payı incelenmiştir. Bu sektörde 2015 verilerine göre yenilenebilir enerjinin biyoenerji ve 

rüzgar enerji içerikli oranı %18,1 olarak kaydedilmiştir. Rapora göre en yüksek ilerleme yenilenebilir enerjiden 

üretilen elektrikte kaydedilerek, bu oran 2015 verilerine göre %28,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu konuda 

hidroelektrik enerji üretimi en başta yer almaktadır. Hidroelektriği rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektrik 
takip etmiştir. Ayrıca bu kaynaklardan üretilen en yüksek elektrik üretimi 2011-2012 döneminde gerçekleştirilmiş 

olup, bu üretim toplam gayri safi elektrik üretiminin %12’ne tekabül etmiştir (European Commission, 2017a). 

 Sonuç olarak “Avrupa için Temiz Enerji” paketi bağlamında, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin yenilenebilir 

enerji direktiflerini Avrupa Komisyonu ile birlikte yapması, bu kaynakların üretimi/tüketimi ile ilgili bariyerlerin 

aşılması, AB’nin yenilenebilir enerji konusunda küresel etkinliğini yükseltmiştir. Dolayısıyla, 2020 hedefleri 

bağlamında hazırlanan taslak, bu konuda küresel etkinliğin yasal temeli sayılmaktadır. Gelecek bölümde 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji bağlamında uyguladığı politikalar incelenmiştir.  

 2.3  AB’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Teşvikler 

AB’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvikler, çeşitli direktiflerle belirlenmiştir. Bu kapsamda ilk 

olarak 2003 yılında 2003/30/EC sayılı direktif yayımlanmıştır. Bu direktif ile taşımacılık sektöründe biyoenerjinin 

fosil yakıtlar yerine kullanılması teşvik edilmiştir. Taşımacılık dışında enerji amaçlı biyoenerji üretimine tahsis 

edilen kaynaklar ve bu kaynaklarla ilgili oranların belirlenmesi konusunda üye ülkelere iki yıllık aralıkla rapor 
sunmak zorunluluğu getirilmiştir (European Commission, 2003). Ayrıca, 2017 yılında COM/2016/767 sayılı 

direktifi yayımlanarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili teşvik konuları güncellenmiştir 

(Direttive No: COM/2016/767). Bu direktif kapsamında enerji birliği projesine uyumun sağlanması ifade edilerek, 

yenilenebilir enerjinin kullanılmasıyla verimli enerji tüketiminin önemi üzerinde durulmuştur (European 

Commission, 2017b). 

2016 yılında 2016/0382/COD sayılı direktif ile 767 sayılı direktifte güncellemeler gerçekleşmiştir. Bu direktifte, 
2015 yılında yapılan Paris İklim Değişimi Anlaşması’nda belirlenen hedeflere uyumun sağlanması vurgulanmış, 

üye ülkelerin bu antlaşma bağlamında yenilenebilir enerji politikalarını belirlenmesi gereği açıklanmıştır. Ayrıca 

bu direktif ile 2009 yılında yayımlanan direktifte de değişiklikler yapılmıştır. Özellikle bu direktif sonucunda 2009 

tarihli direktifin 15. maddesi değiştirilerek yenilenebilir enerji kaynakları tüketimi ile ilgili teşviklere yer 

verilmiştir (European Commission, 2017c: 83). Son olarak 17 Ocak 2018 tarihinde P8_TA-PROV/2018/0009 

sayılı raporda, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yeni 312 adet değişiklik yapılarak Avrupa Parlamentosuna 

sunulmuştur. Bu değişiklikler günümüzde AB kurumlarında görüşülmektedir (European Parliament, 2018). 

Sonuç olarak AB’de, adı geçen direktiflerden yararlanarak proje destekleme kapsamında teşvikler yapılmaktadır. 

Örneğin, “Yeni Elektrik Hatları Bağlantıları ve Akıllı Şebekeler” kapsamında oluşan projelere destek 

sağlanmaktadır. Ayrıca enerji dönüşümü projelerine desteklerin sağlanmasıyla enerji sistemleri rekabetçi ve 
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güvenilir hale getirilerek bölgenin ekonomisine katma değer sağlanmaktadır. Bu bağlamda ortak çıkar projelerin 

gerçekleşmesiyle Avrupa enerji altyapısı güçlendirilerek 2020 hedefine doğru ilerleme sağlanmaktadır. 

 3  Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile İlgili Uygulanan Politikalar 

Türkiye’de mevcut yenilenebilir enerji kaynakları ve uygulanan yenilenebilir enerji politikaları alt başlıklarda 

incelenmiştir. 

 3.1  Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Türkiye’de enerji tüketimi içerisinde ağırlıklı olarak ithal kaynaklara dayalı fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bu 
durum bir yandan enerji ithalatının cari açık üzerinde yaratmakta, öte yandan fosil yakıt kullanımı doğaya sera 

gazları salmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı, tüm dünyada ve AB’de 

olduğu gibi, Türkiye’de de önemli hale gelmiştir. Özellikle ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin üretim kapasitesi ve bu kaynaklardan üretilen elektrik miktarı Tablo 3 ve 

Tablo 4’te yer almaktadır.  

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi kapasitesiyle ilgili veriler Tablo 3’te gösterilmiştir. Yenilenebilir enerji 

üretimi kapasitesi ile ilgili 2000, 2010 ve 2017 verilerinin yer aldığı tablodan da görüldüğü gibi, bu süreç içerisinde 

önemli kapasite artışı gözlemlenmiştir.  

Yıl Toplam Hidroelektrik Biyoenerji Jeotermal Güneş Rüzgar 

2000 11.288 11.175 76 18 0,1 19 

2010 17.369 15.831 118 94 5.70 1.320 

2017 38.725 27.273 450 1.067 3.422 6.516 

Tablo 3: Türkiye'nin Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretim Kapasitesi (MW) Kaynak: IRENA, 2018. 

Tablo 3’te gösterildiği gibi ülkede toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesi, 11.288 MW’iken bu miktar 

yaklaşık üç kat artışla 38.725 MW’a yükselmiştir. 2000 yılında bu miktarın büyük bir kısmı hidrolik enerji üretim 

kapasitesinden gerçekleşmiştir. Oysa 2017 yılının verilerine bakıldığında, toplam üretim kapasitesi içinde 

hidroelektrik dışında sırasıyla rüzgar, güneş ve jeotermalin payının arttığı görülmektedir. 

Türkiye’de yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi konusunda 2000-2015 yılları arasında kayda değer artış 

sağlanmıştır. Tablo 4’de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik verileri yer almaktadır. 

Yıl Toplam Hidroelektrik Biyoenerji Jeotermal Güneş Rüzgar 

2000 31,1 30,9 0,2 0,1 0,04 0,03 

2010 55,7 51,8 0,3 0,7 0,3 2,9 

2015 83,7 67,1 1,2 3,4 0,2 11,7 

Tablo 4: Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimi (TWh) Kaynak: IRENA, 2018. 

Tablo 4’de gösterildiği gibi, Türkiye’nin 2000 yılında yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi 31,12 TWh’iken 

bu miktar 2015 yılında 83,7 TWh’e yükselerek yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretilen elektrik miktarındaki en büyük artış sırasıyla güneş, hidroelektrik ve rüzgarda sağlanmıştır. 

 3.2  Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi kapasitesi ve bu kaynaklardan üretilen elektrik miktarı bir önceki 

bölümde ele alınmıştır. Bu başlık altında yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitleri ve özelliklerine yer 

verilecektir.  

Güneş: Güneş enerjisi konusunda Türkiye coğrafi olarak iyi konumda olduğu için yüksek enerji üretim 

potansiyeline sahiptir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin Güneş Enerji 

Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık ortalama güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık 
toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWH/m2.yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m2.gün) olduğu belirtilmektedir 

(ETKB, 2018).  

Biyoenerji: Biyoenerji de yenilenebilir enerji kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ancak diğer yenilenebilir 

enerji kaynakları dışında sürdürülebilirlik açısından çok önemli değildir (NRDC, 2013). Biyoenerji ticari ve 

modern olarak ikiye ayrılmaktadır. Ticari biyoenerji çevre dostu olmadığı için pek kullanışlı değildir. Modern 

biyoenerji ise birçok yolla üretildiği için daha elverişlidir. Ancak ticari biyoenerji, alternatif enerji kaynağı niteliği 
taşımadığı için önemsenmemektedir (Goldemberg and Coelho, 2004: 711). Türkiye'de 2017 yılı sonu itibariyle, 

işletmede 634,2 MW'lık kurulu güce sahip 122 adet yenilenebilir atık enerji santrali bulunmakta, bu da Türkiye'nin 

toplam kurulu gücünün yaklaşık %0,7'sine denk gelmektedir. Biyoenerji kaynaklı elektrik üretimi 2017 yılı 

sonunda 2.796,6 GWh (%0,95) olarak gerçekleşmiştir (ETKB, 2018).  

Jeotermal: Türkiye'nin bir diğer enerji kaynağı jeotermaldir. Ülkenin her tarafında yayılmış yaklaşık 1.000 adet 
doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda birçok jeotermal kaynak bulunmaktadır. Türkiye'nin jeotermal 
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potansiyeli teorik olarak 31.500 MWt olup, ağırlıklı olarak Batı Anadolu'da bulunmakla birlikte diğer bölgelerde 

de yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarının %90'ı düşük ve orta sıcaklıklı olup, doğrudan uygulamalarda (ısıtma, 

termal turizm, mineral eldesi v.s.) %10’u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygun olduğu 

belirtilmektedir (ETKB, 2018). Dolayısıyla jeotermal enerjiyi diğer enerji kaynaklarıyla kıyasladığımızda ülkede 

elektrik üretimi dışında, termal turizm gibi işlevi de bulunmaktadır (MTA, 2012). 2004 sonu itibari ile 3.100 MWt 

olan kullanılabilir ısı kapasitesi, 2017 yılı sonunda ilave 1.900 MWt ısı enerjisi artışı sağlanmıştır. MTA tarafından 

173 adet olan keşfedilmiş jeotermal saha sayısı da 237 sahaya çıkarılmış olup, doğal çıkışlar dahil açılan kuyularla 
5.000 MWt ısı enerjisi elde edilmiştir. 2017 yılında, Türkiye’de toplam jeotermal ısı kapasitesi (görünür ısı miktarı) 

ise 15.500 MWt’e ulaşmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 1.064 MW'lık kurulu güce sahip 40 adet 

jeotermal enerji santrali Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %1,2'sine karşılık gelmektedir. Jeotermal enerjiden 

elektrik üretimi 2017 yılında 5.970 GWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik üretiminin yaklaşık %2'si jeotermal 

kaynaklardan elde edilmiştir (ETKB, 2018). 

Rüzgar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Rüzgar Enerji Potansiyeli Atlası (REPA)'ya 
göre; Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 48.000 MW olduğu ifade edilmektedir. Bu potansiyele karşılık 

gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün %1,3'üne denk gelmektedir. 2017 yılı sonu itibarıyla 6.516 MW toplam 

kurulu güce sahip 207 adet rüzgâr enerji santrali (RES) devrede olup, Türkiye toplam kurulu gücünün %7,6’sına 

karşılık gelmektedir. 2017 yılında rüzgâr enerjisi kaynaklı 17.909 GWh elektrik üretilmiş olup, bu değer toplam 

üretimin yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır (ETKB, 2018). 

Hidroelektrik: Hidroelektrik enerji ise yenilenebilir enerji açısından önemlidir. Çünkü bu portföyün 
oluşturulması sonucunda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artar. Dolayısıyla çeşitli enerji 

kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları 

sebebiyle tercih edilmektedir. Türkiye'nin teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin %1'i, 

ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16'sını oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji 

potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik kaynakların teorik hidroelektrik potansiyeli 433 milyon MWh olup, 

teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyon MWh ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel 140 

milyon MWh/yıl'dır. 2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 27.273 MW'lık kurulu güce sahip 628 adet HES 

Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %32'sine karşılık gelmektedir. Hidroelektrik üretimi ise 2017 yılında 58,5 

milyon MWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik üretiminin %19,8'i hidrolikten elde edilmiştir (ETKB, 2018). 

Sonuç olarak AB ile üyelik müzakereleri devam eden Türkiye, 2013 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının 

toplam elektrik üretimi içindeki %29 olan payını, 2023 yılında %38’e çıkarmayı hedeflemektedir (YEGM, 2014: 

19).  

 3.3  Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Gelişmeler 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ilk kanun, 5346 sayılı kanun ile 2005 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanun kapsamında yenilenebilir enerji kullanımı, bu enerji kaynağı ile ilgili serbest piyasa 

mekanizması ve bu kaynakların toplam enerji tüketimi içindeki kullanım payının artırılması çerçevesinde yasal 

süreç işlemeye başlamıştır. Ayrıca, bu kanunla yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı 

kullanımına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 5346 sayılı kanun üzerinde ilk revizyon 2007 yılında gerçekleşmiştir. 

Bu yılda 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik üretimine ilave 

teşvikler getirilmiş, bu kaynaklardan üretilen elektrik alımında taban fiyat uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca küçük 

ölçekli tesislerin kurulması konusunda ko-jenerasyon tesislerin kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda şirket 

kurma ve lisans alma gibi yükümlülükler konusunda muafiyet alma prosedürü belirlenmiştir. Ayrıca 5346 sayılı 

kanun, 8 Ocak 2011 tarihinde 6094 sayılı kanunuyla ikinci kez revize edilmiştir. Bu revizyon sonucunda 
yenilenebilir enerjinin elektrik üretimini destekleme mekanizması yeniden belirlenmiştir. Bu mekanizmanın 

geliştirilmesiyle bu kaynaklardan üretilen elektrik maliyetinin ileri teknolojilerden faydalanarak düşürülmesi 

planlanmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları enerji arz güvenliği açısından önemli olduğu için, 2009/11 sayılı Yüksek 

Planlama Kurulu kararı eki sayılan “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi” kapsamında 

yenilenebilir enerji kaynakları konusunda 2023 yılı hedefleri belirlenmiştir. Bu hedefler bağlamında:  

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içerisindeki payını %30’a yükseltmek, 

- Hidroelektrik potansiyelinin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanmak, 

- Rüzgâr enerjisine dayalı kurulu gücün 20.000 MW’a yükseltmek, 

- 600 MW’lık jeotermal potansiyelini işleme almak, 

- Güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklarının kullanımı için gereken düzenlemeleri yapmak, 

-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için alınması gereken tedbirler sonucunda 

elektrik üretiminde doğalgaz payının %30’un altına düşürülmesi amaçlanmıştır (Avrupa Birliği Bakanlığı, 2017).  

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ulusal eylem planının 9 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle bu 

kaynakların bütün sektörlerde kullanımı teşvik edilmiştir. Bu bağlamda “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji 

Eylem Planı”, 2009/28/AT sayılı AB direktifinden yararlanarak hazırlanmıştır. Adı geçen eylem planı kapsamında 
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2023 hedeflerine ulaşmak üzere ülkede yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesine yönelik strateji 

belirlenmiştir. Bunun sonucunda Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, 2015-2019 dönemi için stratejik plan 

hazırlayarak ülkenin enerji ile ilgili hukuki ve kurumsallaşma kapsamında endişelerini dile getirmiştir (ETKB, 

2013).  

Stratejik planda iki önemli husus dikkat çekmektedir: Birincisi güvenlik, refah ve ulusal ekonominin enerji ve 

doğal kaynaklarla ilişkisi üzerinde durulmuştur. İkincisi ise bu plan ile enerji ve doğal kaynaklar konusunda, 

yatırımların, araştırmaların usule uygun bir şekilde genişletilmesi ifade edilmiştir. Bu kapsamda enerji etkinliğini 

artırmak için politika ve stratejilerin belirlenmesi, yenilenebilir enerji dikkate alınarak stratejilerin planlanması 

ilgili bakanlığın ana amacını oluşturmaktadır (ETKB, 2013: 14). 

Bu eylem dışında, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” kapsamında ülkenin uzun dönemli enerji 

vizyonu belirlenmiştir. Bu belgede stratejik hedefler ve enerji etkinliği konusu önemsenerek, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının konut sektöründe önemi vurgulanmış, binalarda karbon emisyonu ve enerji talebinin düşürülmesi, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketilmesiyle çevre dostu binaların yapılması ifade edilmiştir (ETKB, 2012: 

11). 

Yapılan çalışmaların birçoğunda Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü konusunda üç önemli sorun tespit 

edilmiştir (Çalışkan, 2013: 77): 

- Hidroelektrik sektörünün çok maliyetli ve yüksek teknolojiye ihtiyaç duyduğu ve çevre dostu olmaması, 

- Jeotermal enerjinin ucuz olmasına rağmen elverişli olmaması, 

- Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda düzenleme ve mali kaynakların yetersizliği. 

 3.4  Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Teşvikler 

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, dış kaynaklara bağımlılığın düşürülmesi ve ülkede güvenilir enerji 

kaynaklarının sağlanması gibi hususlar, Türkiye’yi yenilenebilir enerjiye yönlendirmiştir. Türkiye’nin 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik oluşturduğu politikalarda, AB yenilenebilir enerji politikaları önemli yer 

tutmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, diğer bir ifadeyle rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve biyoenerjiye 

yönelik önemli ölçüde teşvikler getirilmiştir. Yenilenebilir enerjiye yönelik teşvik edici politikalar 2005 yılına 
kadar dayanmaktadır. Ancak genel anlamda teşviklerin başlangıcı 2010 yılında yapılan yeni düzenlemelerle 

gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bu teşvikler; sabit fiyat garantisi, lisanssız üretim ve mali 

teşviklerden (KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi) oluşmaktadır.  

Sabit Fiyat Garantisi: Dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yönelik en yaygın biçimde kullanılan 

teşvik, sabit fiyat garantisidir. Yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretenler, ihtiyaçlarının üzerinde 

ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine göndermeleri halinde Tablo 5'te yer alan I sayılı cetveldeki 
fiyatlardan 10 yıl süre ile yararlanmaktadırlar. Bu tabloda, 2010 yılında kabul edilen 6094 sayılı kanunun ekinde 

bulunan I sayılı cetvelde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretime uygulanacak fiyatlar bulunmaktadır. 

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı 

Üretim Tesis Tipi 

Uygulanacak Fiyatlar 

(ABD Doları cent/kWh) 

Hidroelektrik üretim tesisi 7,3 

Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi 7,3 

Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 10,5 

Biyokütleye dayalı üretim tesisi 13,3 

Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13,3 

Tablo 5: I Sayılı Cetvel Kaynak: 27809 sayılı Resmi Gazete, 2011. 

Lisans sahibi yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için yatırım yapacak olanlara, 2020 yılı sonuna kadar 

işletmeye giren üretim tesislerinde yararlanılan mekanik veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde üretilmesi 
halinde, bu tesislerden elde edilip iletim ve dağıtım sistemine gönderilen elektrik enerjisi için, I sayılı cetvelde 

belirtilen fiyatlara ek olarak II sayılı cetvelde (Tablo 6) yer alan yerli katkı ilavesi eklenmektedir.  

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim 

Tesis Tipi 

Yerli Katkı İlavesi  

(ABD doları cent/kWh)  

Hidroelektrik üretim tesisi 2,3 

Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi 3,7 

Fotovoltaik (PV) enerjisine dayalı üretim tesisi 6,7 

Yoğunlaştırılmış enerjiye dayalı üretim tesisi 9,2 

Biyokütleye dayalı üretim tesisi 5,6 

Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 2,7 

Tablo 6: II Sayılı Cetvel Kaynak: 27809 sayılı Resmi Gazete, 2011. 
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Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri (arazi kullanım ücreti teşvikleri) için 2020 yılına 

kadar, ilk on yıl yatırım ve işletme dönemlerinde izin, irtifak hakkı, kira ve kullanım izni bedellerine %85 indirim 

uygulanmaktadır (YEGP, 2014: 12). 

Lisanssız Üretim Hakkı: Sabit fiyat garantisinden sonra, yenilenebilir enerjiye yatırım yapanları bu piyasaya 

çekmek için kullanılan bir başka teşvik uygulamasıdır. Lisans alma ve şirket yükümlülüğünden muaf olarak 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulu gücü 500 kW’tan 1 MW’a çıkartılmıştır. Ayrıca 

rekabetin gelişmesi ve arz güvenliğinin sağlanması açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 

tesisinin kurulu gücü Bakanlar Kurulu tarafından beş (5) kata kadar (5 MW) yükseltilebilmesinin önü açılmıştır. 

İlave olarak şebekeye enerji vermeden kendi tüketimini karşılayan yenilebilir enerji tesisleri için herhangi bir 

sınırlama getirilmemiştir (YEGM, 2014: 12).Teşviklerle birlikte enerji sektörü hareketlenmiş kurulu gücü düşük 

lisanssız elektrik üretimi de giderek artmıştır. 

 4  Dünyada Yenilenebilir Enerji Güç Kapasitesi ve Elektrik Üretim Hedefleri 

Dünyanın ve bazı ülkelerin 2022 yılına kadar hedeflenen yenilenebilir enerji güç kapasitesi ve toplam 

yenilenebilir elektrik üretimi Tablo 7 ve Tablo 8'de yer almaktadır. Tablo 7'de toplam yenilenebilir güç 

kapasitesinin 2022 yılına kadar çeşitli oranlarda artacağı görülmektedir. Bu kapasitelerin yıllık ortalama büyüme 

hızı (YOBH), dünya için %6,2 oranında artış beklenirken, Türkiye için bu beklenti %5,6 düzeyinde olacağı 

öngörülmektedir. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YOBH% 

Dünya 2134,4 2294,5 2451,4 2603,9 2757,3 2906,0 3056,6 6,2 

ABD 244,0 263,2 281,9 302,9 329,1 348,4 366,5 7,0 

Japonya 98,8 104,5 19,1 113,1 117,2 121,3 125,0 4,0 

Almanya 114,4 118,4 122,9 126,8 131,0 165,0 1939,1 3,8 

Avrupa  536,5 561,4 583,7 606,0 625,3 643,0 661,3 3,5 

Çin Bölgesi 570,4 641,3 703,3 760,1 816,5 873,9 933,3 8,6 

Türkiye 34,6 37,1 39,2 41,4 43,1 45,4 48,0 5,6 

Tablo 7: Toplam Yenilenebilir Güç Kapasitesi (GW) Kaynak: IEA, 2017: 178. 

Tablo 8'de ise 2022 yılına kadar toplam yenilenebilir elektrik üretimi bulunmaktadır. Yenilenebilir elektrik 

üretiminin yıllık ortalama büyüme hızı (YOBH) dünya için %5,2 oranında artış beklenmektedir. En büyük büyüme 

oranı %10,8 ile Hindistan'a ait olduğu görülmektedir. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YOBH% 

Dünya 6012,0 6392,4 6791,5 7149,6 7488,9 7832,2 8168,7 5,2 

ABD 662,2 706,2 752,9 797,4 846,0 903,1 943,1 6,1 

Hindistan 236,5 261,4 292,7 324,9 358,0 397,6 438,3 10,8 

Japonya 169,0 188,2 200,5 210,6 220,5 230,5 240,3 6,0 

Almanya 193,7 212,6 223,5 231,3 238,4 245,6 253,1 4,6 

Avrupa 1271,0 1338,2 1408,5 1471,6 1527,2 1570,9 1616,3 4,1 

Çin Bölgesi 1572,6 1671,5 1788,9 1895,3 1994,7 2104,0 2217,4 5,9 

Türkiye 90,0 100,8 106,6 112,0 116,5 122,4 128,9 6,2 

Tablo 8: Toplam Yenilenebilir Elektrik Üretimi (TWh) Kaynak: IEA, 2017: 179. 

Bu tablolardan da görüldüğü gibi, yenilenebilir enerjinin toplam enerji içindeki payını artırabilmek için tüm 

dünyada yenilenebilir enerjiye yönelik önemli teşvikler uygulanmaktadır. Bu teşviklerin de etkilerinin ilerleyen 

yıllarda görüleceği tablolardan anlaşılmaktadır.  

 5  Sonuç 

Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, deniz kökenli enerjilerden oluşan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında çok önemli avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar; yerli 

kaynaklara dayalı, tükenmeyen, kendini yenileyebilen, çevreye zarar vermeyen, enerji ithalatına bağımlı ülkelerin 

cari açıklarını azaltıcı, gelişen teknolojiler doğrultusunda daha düşük maliyetle yatırım yapılabilme olanağı 

sağlaması olarak sıralanabilir.  

Bu doğrultuda dünyanın diğer ülkelerinde olduğu kadar AB ve Türkiye’de de yenilenebilir enerji kaynaklarını 

artırmak amacıyla önemli kararlar alınmakta ve bu doğrultuda yatırımlar gerçekleştirilmektedir. AB'nin 2020 

hedefi, yenilenebilir enerjinin toplam enerji içindeki payını %20'ye çıkarmaktır. 2014 yılı itibariyle bu hedef %16 

olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye'nin 2013-2023 hedeflerinde ise yenilenebilir enerjinin toplam enerji içindeki payını artırmak 

bulunmaktadır. Bu kapsamda yenilenebilir enerji projesi doğrultusunda gerekli teşvikler verilmektedir. Uygulanan 
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teşvik politikaları ile son yıllarda özellikle güneş enerjisi alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Ancak 

bu teşviklerin yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin yurtiçinde 

üretimi başarılamazsa, petrol ve doğal gaz yerine güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ithalatımız devam edecektir.  
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Abstract 

Nowadays corruption becomes a universal phenomenon, which reduces the productivity of public 

administration, and causes harm to countries’ economic and social development. Consequently, it influences 

economic performance of Kyrgyzstan. The aim of this study is to visualize the spatial distribution of subjective 

well-being levels of individuals and personal perceptions and attitude towards corruption in 2016 by using the data 
provided by the European Bank for Reconstruction and Development on district (rayon) level in Kyrgyzstan.  

The findings of this paper show that there is positive spatial autocorrelation for unofficial payments or gifts to 

road police, public education, and receive medical treatments. Similarly, local government representatives, tax 

officials, police and judges have higher Moran’s I scores. In addition, obtained results from analysis will help to 

understand issues related to corruption in Kyrgyzstan. 

 1  Giriş 

Yolsuzluk günümüzde ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesini engelleyen evrensel olguya dönmektedir. 

Özellikle piyasa ekonomisine geçiş döneminde olan ve gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluğun etkisi daha da 

belirgin olmaktadır. Yolsuzluk kamu kurumlarının personeli ve yöneticilerinin kanun tarafından verilen 

yetkilerinin kendi çıkarlarına kullanmalarıdır. Kötü yönetişim ise kaynak kullanımının etkinliğini azaltmakta ve 

kaynakların yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır.  

Yolsuzluk bireylerin tüm yaşam yönlerini etkilemektedir. Yolsuzluk kaynak dağılımının yönünü bozduğu için 

gelir eşitsizliğini arttırmaktadır. Kamu hizmetlerinin kalitesinin düşmesine ve vatandaşların bu hizmetlerden 

aldıkları memnuniyetin azalmasına neden olmaktadır. Kötü yönetişim halkın devlete olan güvenini de 

sarsmaktadır. Sonuç olarak yolsuzluk tüm ekonomik gelişmeyi yavaşlatarak bireylerin öznel iyi oluşlarını ve 

yaşam memnuniyetini negatif yönde etkilemektedir.  

Bu çalışmada Kırgızistan’da bireylerin ülkedeki yolsuzluk düzeyi ile ilgili görüşleri, yolsuzlukla mücadele 

yolları ve bu yöndeki yürütülen devlet politikalarının etkinliği ile ilgili görüşleri ile bireylerin öznel refah 

arasındaki ilişki mekansal açıdan incelenecektir. Life in Transition 2016 verileri ve mekansal ekonometrik yöntem 

ile söz konusu ilişki araştırılacaktır. Girişi izleyen ikinci bölümde literatür incelemesi, üçüncü bölümde veri ve 

yöntem, dördüncü bölümde bulgular ve son bölümde de sonuç ve öneriler sunulacaktır.  

 2  İlgili Literatür 

Öznel refahla ilgili çalışmasında Sarracino (2013), “öznel refah” genel olarak kişinin bir bütün olarak kabul 

edilen yaşamının bir değerlendirmesi olarak anılmakta ve genellikle bireyin “mutluluk” ya da “yaşam doyumu” 

ile ilgili sorular aracılığıyla gözlemlendiği (van Praag et al., 2003) belirtilmektedir. Mutluluk, “daha uçucu ve kısa 

vadeli dalgalanmalara maruz kalan öznel refahın daha duygusal, durumsal ve duygu durumuyla ilişkili bir yönü” 

olarak görülmektedir (Brockmann et al., 2009, s. 395). Öte yandan yaşam memnuniyeti, daha çok bilişsel ve daha 
az geçici bir öznel refah değerlendirmesini ifade etmektedir (Diener et al., 2009).  

Öznel refah analizleri çeşitli sosyo-ekonomik yönlerde yaygın olarak kullanılması ile ekonomide ilgi çeken bir 

konu haline gelmiştir. Kırgızistan için yapılan bu tür çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bunların arasında Namazie 

ve Sanfey (2001) çalışmasını belirtmek mümkündür. Yazarlar Kırgızistan'daki geçiş döneminin ilk aşamalarında 

bireysel refahı incelemek amacıyla, 1993'ün sonlarında Dünya Bankası tarafından toplanan hanehalkı anket 

verilerini kullanarak, Kırgızistan'da hayattan memnuniyetsizlik yaygın olduğu bulunmuştur.  

Daha sonraki yıllar için Kırgızistan’da öznel refah ile ilgili yapılan diğer bir çalışma Karabchuk ve Salnikova’nın 

Orta Asya ülkeleri ile Rusya ve Beyaz Rusya’nın öznel ve nesnel refahlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen 

çalışmasıdır. World Value Survey’in verilerini kullanarak elde edilen sonuçlara göre, Orta Asya ülkelerinde, yaşam 

doyumu seviyesi Rusya ve Belarus'taki yaşamdan duyulan memnuniyetinden daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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Aynı sonuçlar Life in Transition verileri kullanarak yapılan çalışmada (Cojocaru ve Diagne, 2015) Avrupa 

ülkelerinde nesnel ve öznel refah arasında daha fazla tutarlılık gözlenirken, Orta Asya ülkelerinde, bireylerin ve 

hanehalklarının maddi durumunun göstergeleri tarafından yönlendirilen yaşam doyumu düzeyi beklenenden çok 

daha yüksektir.  

Yukarıdaki çalışmaya benzer sonuçları bulan Abbott ve diğerler (2010), Kırgızistan'da genel memnuniyet 

düzeyinin diğer üç ülkeden (Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan) daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu durum 

ise insanların zamanlarının çoğunu diğer insanlarla iletişim halinde geçirdikleri anlamına gelmektedir. Shevenko 

(2009), Sovyet sonrası toplumda genel olarak güven düzeylerinin düşük olmasına karşın, insanların akrabalarına 

ve arkadaşlarına güvendiğini vurgulamaktadır (Abbott ve diğerler, 2010).  

Bilindiği gibi, kişilerin mutluluğu yaşadıkları ortam içerisinde oluşan duruma göre şekillenmektedir. M. Tavits 

(M. Tavits, 2008) çalışmasında gösterdiği gibi, hükümet performansı da bireysel refahı etkileyebilmektedir. 

Hükümet performansının en yaygın kullanılan göstergelerinin biri de yolsuzluk seviyesidir (Anderson & Tverdova, 

2003). Yolsuzluk ‘kamu kazancını özel kazanç için kötüye kullanma’ olarak (Sandholtz &Koetzele, 2000) 

anlaşılmaktadır. Yolsuzluk ile ilgili kişisel deneyim, yolsuzluk seviyesi yüksek olan ülkelerde ortaya çıkmaktadır 

ve öznel refah üzerinde olumsuz bir etkisi olması muhtemeldir. Kamu mallarına sadece kişisel bağlantı veya para 

aracılığıyla ulaşabiliyorsa, bu kaynaklara sahip olmayanlar ise dezavantajlı olmaktadırlar. Yolsuzluk, ekonomik ve 

politik performansı, artan suç ve eşitsizlik gibi olumsuz inançlarının bir sonucu olarak öznel refahı da azaltabilir 

(Mauro, 1995).  

L. Tay, M.N. Herian ve E. Diener çalışmasında (Louis Tay ve diğerler, 2014) yolsuzluk öznel refahı ekonomik 

ve sosyal kanallar aracılığıyla etkilediğini öne sürmektedirler. Ekonomik teorilere göre yolsuzluk makro düzeyde 

ekonomik gelişme ve sonuçta öznel refah için nimet veya külfet olarak hizmet edebileceğini öne sürmektedirler. 

Yolsuzluğu nimet olarak gören teorisyenlere göre, yolsuzluğun kurumsal verimsizliklerin üstesinden gelmeye, 

böylece ekonomik büyümeyi desteklemeye hizmet ettiğini öne sürüyorlar (Huntington, 1968). Oysa, yolsuzluğu 

külfet olarak gören teorisyenlere göre, yolsuzluk büyümeyi engelleyen verimsizlikler ve uygun olmayan teşvikler 
yarattığını belirtiyorlar (Lambsdorff, 2003). Böylece yolsuzluk ulusal refahı azaltarak negatif toplumsal refahı 

yaratmaktadır (Diener, Tay ve Oishi, 2013). Bireysel düzeyde ise, bireyler yolsuzluğun olumsuz etkisini yaşayarak 

kişisel servetlerini genel olarak azaltabilir.  

Söz konusu çalışmada ekonomik mekanizmaların yanı sıra, yolsuzluğun öznel refahı etkileyebileceği sosyal 

mekanizmaların bulunduğu gösterilmektedir. Yolsuzluk kurumsal güveni sarstığını için sonuçta öznel refah 

üzerinde negatif bir etki yaratmaktadır. Kurumsal güven ilişkileri sürdürmek ve gerekli kişilerarası ve ekonomik 
işlemleri sağlamak için hizmet eder (Blau, 1964; Fukuyama, 1995; Hirsch, 1978). Kurumsal güven azaldığında, 

kamu kurumları ile gerekli işlemlerden kaçınılır ve alternatifler zor duruma düşecektir. Bu koşullar altında, 

kurumlarla yapılan işlemler de daha yüksek psikolojik ve fiziksel maliyetler içerecektir (Louis Tay ve diğerler, 

2014). 

Kırgızistan’da yolsuzluğu inceleyen çalışmalar ülkede önemli ölçüde yolsuzluğun bulunduğunu 

göstermektedirler. M.Çokgezen (M.Çokgezen, 2010) kendi çalışmasında, düşük gelir seviyesi, kitlesel devlet 
müdahalesi, zayıf demokratik kurumlar, zayıf çalışan yasal sistem ve Kırgız halkının kültürel geçmişi 

Kırgızistan'da yolsuzluğu kışkırttığını belirtmektedir. Bununla beraber, yolsuzluk var olan diğer ülkelerdeki gibi 

ekonomik göstergelere zarar vermesi söz konusudur. Ancak, Kırgızistan'ın yolsuzluk endekslerindeki durumunun 

değişmesi, politika yapıcıların reformları ilerletme ve yolsuzlukla mücadele ve Kırgız halkının desteğine karar 

vermelerine bağlıdır. 

J. Ganiev (J. Ganiev, 2014) Kırgızistan’da yolsuzluğun nedenleri ve sonuçlarını inceleyen çalışmada yolsuzluk 

devlet yönetimin etkinliği ve devlet yasaları arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki bulunduğunu, devlet 

yönetiminin etkinliğini yükselterek yolsuzlukla mücadelede önemli araç olabileceğini önermektedir.  

Böylece Kırgızistan’da öznel refah ve yolsuzluk ile ilgili çalışmalar yapılmış olup öznel refah ile yolsuzluk 

arasında ilişkiyi inceleyen çalışma henüz bulunmamaktadır.  

İktisat literatüründe öznel refah ile yolsuzluk arasında ilişkiyi inceleyen çalışmalar arasında M.Tavits (M.Tavits, 

2008) 68 ülkeden toplanan ulusal veri ve Avrupa’nın 16 demokratik ülkesinden toplanan anket veri kullanarak 

değişkenlerin eşzamanlı etkilerini uygun şekilde tahmin etmek için çok düzeyli modelleme yöntemi uygulamıştır. 

Analiz sonucu hükümetlerin performansı iyi olduğu (yolsuzluktan temiz) ve seçtikleri parti iktidarda olduğu 

durumlarda bireyler daha yüksek öznel refahın seviyelerini rapor ettiği bulunmuştur. Bu bulgular hükümetlerin 

insanların refahı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. 

C. J. Leo´n ve diğerleri (Carmelo J. Leo´n ve diğerler, 2013) çalışmasında yolsuzluğun insanların mutluluğu ve 

memnuniyeti üzerinde bir etkisi olabildiğini ve bu nedenle sosyal bir maliyet yaratabildiğini vurgulayarak, 2008 

yılında şehir nüfusu arasında yapılan on-line anket yanıtlarını kullanarak, bireyler arasındaki yanıt ölçeğindeki 

farklılıklardan kaynaklanan yanlılığın düzeltilmesi için vignettes tekniği ile İspanya’da yolsuzluk ve memnuniyet 

algıları konusundaki farklılıkları incelemişler. Sonuçlar hem yolsuzluk hem de memnuniyet için bir cevap ölçeği 

yanlılığının olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, yolsuzluğun yaklaşık sosyal maliyetini belirlemek için 

kullanılabilmektedir. 
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L. Tay, M.N. Herian ve E. Diener çalışmasında (Louis Tay ve diğerler, 2014) 150 ulustan temsilci veri ile 

arabuluculuk analizleri (mediation analyses) ve boylamsal modelleme (longitudinal modeling) kullanarak, 

yolsuzluğun öznel refah ile ilişkili olup olmadığını araştırmışlar. Araştırma sonucu ulusal yolsuzluk milli geliri ve 

kurumsal güveni düşürdüğünü ve bunun arkasında da yaşam memnuniyetini azalttığı bulunmuştur. Buna ek olarak 

Batılı olmayan toplumlara kıyasla Batılı olan toplumlarda yoksulluğun zararlı etkisi daha belirgin olduğu sonucuna 

ulaşmışlar.  

H.Welsch ve J. Kühling (H.Welsch ve J. Kühling, 2016) ise OECD üyesi ülkelerde makroekonomik performans 

ile kurumsal değişim arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Milli gelir büyümesi, işsizlik, enflasyonun 30 OECD 

ülkesinde öznel refah üzerinde etkisi incelenerek, öznel refah açısından bir makroekonomik performans endeksi 

oluşturulmuştur. Endeksin 1990-2009 dönemine uygulanmasıyla, makroekonomik performansın genel olarak 

ülkelerin çoğunda arttığını ve OECD içinde bir performansın yakınsamış olduğu tespit edilerek, ülke 

performanslarının kurumsal değişim yönünde pozitif ilişkili olduğu ticarete açıklık ve daha iyi kurumsal kaliteye 

ile ilişkili olduğunu kanıtlamışlar. Bu durum da OECD ülkelerinin öznel refahını geliştirdiği sonucuna 
ulaşmışlardır. İşte bu bağlamda Kırgızistan’da önemli ölçüde bulunan yolsuzluk koşullarında öznel refah 

değerlendirmesi önemli olmaktadır. 

 3  Veri ve Yöntem 

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası tarafından 2016 yılında yapılan Geçiş Ekonomilerinde 

Yaşam Standartları araştırmasında yer alan Kırgızistan bölge verileri bu çalışmada kullanılmıştır. Birincisi 
2006’da, 2010’da ikincisi ve son olarak 2016 yılında yapılan Geçiş Ekonomilerinde Yaşam Standartları 

araştırması; komünizmin yıkılmasından sonra gerçekleşen devrimlerden insan yaşamlarının nasıl etkilendiğini, 

geçiş ekonomilerinde fert ve hanehalkı inanç, algı ve tutumları üzerine odaklanan büyük ölçekli ve kapsamlı bir 

çalışmadır. Bu çalışma ilk yapıldığında 29000 kişi katılmış iken 2010 yılındaki ikinci uygulamada 38000 kişi 

katılmıştır. 2016 yılındaki son araştırmaya ise 29 geçiş ülkesiyle birlikte Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve 

Almanya ile İtalya’dan 51000 hane katılmış ve her ülkeden 1500 hane bulunmaktadır (Life in Transition, 2016, 

8). Çalışma analizleri, bölgesel farklılıkların analizi için verilerin haritalanması ve görselleştirilmesine fırsat 

vermesinden dolayı GeoDa programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kırgızistan’da bireylerin öznel refah 

düzeylerinin bölgesel dağılımını izlemek amacıyla 2016 yılında öznel refah göstergesi olarak elde edilen dört farklı 

değişken kullanılmıştır. İlk olarak “Anne babamdan daha iyi işler yaptım”, ikinci değişken ise “Şu an hayatımdan 

memnunum”, üçüncü değişken “Genelde ekonominin durumundan memnunum”, ve son olarak “Genelde finansal 
durumumdan memnunum” değişkenlerinin bölgesel dağılımları incelenmiştir. Kırgızistan’da 2016 yılında 

bireylerin aileleri ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklılıkların ilçelere göre dağılımı Şekil 1’de sunulmuştur.  

 

 

(a)      (b) 

Şekil 1 a) Hayatta Ebeveynlerden Daha İyi İşler Başarmanın Mekânsal Dağılımı b) Şu An Hayatından Memnun 

Olanların Mekânsal Dağılımı 

Şekil 1’in a panelinde 2016 yılında Kırgızistan’da bireylerin “ailemden daha iyi işler yaptım” durumunun 

ilçelere göre mekânsal dağılımı görülmektedir. Ailesine göre daha iyi işler başardığını düşünen bireyler Çüy, Issık 

kul, Tong, Aksuu, Nooken, Kara-kulca, Kara-suu, Aravan, Kadamcay ve Batken ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Diğer 

yandan ailelerine göre daha iyi işler başaramadığını düşünen bireyler ise Isık-Ata, Alamudun, Bişkek, Talas, 

Bakay-Ata, Kara-Buraa, Ala-Buka, Aksı, Ak-Talaa ve Leylek ilçelerinde yoğunluğa sahiptirler. Genel olarak 

değerlendirildiğinde ise ailesine göre daha iyi iş başaramayan bireyler batı ilçelerinde ve güneyde yoğunlaşırken, 
daha iyi iş yapanların ise Isık-Köl etrafında ve Güneyde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. b panelinde “Hayatımdan 

şu an memnunum” sorusuna verilen cevapların ilçelere göre mekânsal dağılımı görülmektedir. Buna göre Isık- 

Köl, Cumgal, Nooken, Narın, Atbaşı ve Kara-Kulca ilçelerinde mevcut durumda hayatından memnun olan 

bireylerin yaşadığı görülürken, Kemin, Isık-Ata, Alamudun, Bişkek, Moskova, Panfilov, Toktogul, Aksı, Ala-

Buka, Nookat ilçelerinde ise hayatından memnun olma düzeyleri en düşük bireylerin yaşadığı belirlenmiştir. 

Ekonominin şimdiki durumundan ve finansal durumundan fertlerin memnun olma durumları ise Şekil 2’de 

gösterilmektedir.  
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(a)      (b) 

Şekil 2 a) Ekonominin Şu Anki Durumundan Memnun Olmanın Mekânsal Dağılımı b) Genel Olarak Finansal 

Durumundan Memnuniyetin Mekânsal Dağılımı 

Şekil 2’nin a panelinde 2016 yılında Kırgızistan’da ekonominin mevcut halinden bireylerin memnuniyet 

dağılımı gösterilmiştir. Ekonominin mevcut durumundan memnun olanların çoğunlukla Kırgızistan’ın Kuzey 

bölgelerinde yerleştikleri belirlenmiş olup, Isık-kul, Tüp, Ceti-Ögüz, Ton, Talas, Bakay-Ata, Kara-Buura, Manas, 

Kara-Kulca ve Kadamcay ilçelerinde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Ekonominin mevcut durumundan en az 

memnun olanların ise belirgin şekilde Çüy ve Issık-Köl çevresinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Kırgızistan’da 2016 

yılında bireylerin genel olarak finansal durumlarından memnuniyet farklılıkları ise b panelinde sunulmuştur. Buna 

göre, Kırgızistan’da 2016 yılında finansal durumundan memnun olanların iki ana bölgede kümelendikleri 

belirlenmiştir. Güneyde Oş ve Batken bölgeleri ile Kuzeyde Talas bölgelerinin birçok ilçelerinde bireylerin 

finansal yönden en yüksek memnuniyet düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Oş bölgesinde Kara-Suu, Aravan, 
Alay ve Kara-Kulca ilçeleri en yüksek değere sahipken şaşırtıcı biçimde Oş şehrinde ise 3. Düzeyde memnuniyet 

belirlenmiştir. Buna ek olarak Batken bölgesinde ise Kadamcay ve Leylek ilçelerinde en yüksek memnuniyet 

seviyesi varken Batken ilçesinde ise daha düşük olduğu görülmektedir. Kuzeyde Talas bölgesinde Talas, Bakay-

Ata, Kara-Buura ilçelerinde yüksek düzey görülürken Manas ilçesinde daha düşük düzey belirlenmiştir. Güneyde 

şehir merkezlerinde finansal yönden bireylerin memnuniyeti düşük iken, kuzeyde ise şehir merkezinde 

memnuniyet yüksek bulunmuştur.  

Bireylerin gayri resmi ödeme yapması ve hediye verme durumlarının gerçekleşme sıklığı polis, ilköğretim ve 

mesleki öğretim seviyesinde eğitim, kamu sağlık sisteminden yararlanma konularındaki bölgesel dağılım 

incelenmiştir. Fertlerin polise ve sağlık hizmetlerine yaptığı gayri resmi ödemelerin mekânsal dağılımı Şekil 3’te 

sunulmuştur.  

  

(a)      (b) 

Şekil 3 a) Polise Yapılan Gayri Resmi Ödemenin Mekânsal Dağılımı b) Sağlık Hizmetlerinde Yapılan Gayri 
Resmi Ödemenin Mekânsal Dağılımı 

Polise yapılan gayri resmi harcamaların bölgesel dağılımı a panelinde yer almaktadır. Ülkede polise yapılan 

gayri resmi ödemelerin en yüksek düzeyi Ak-Suu, Issık-Köl, Narın, Ak-Talaa, Nooken, Suzak ve Kara-Suu 

ilçelerinde gerçekleştiğine inanılmaktadır. b panelinde ise sağlık işlemlerinde yapılan gayri resmi ödemelerin 

coğrafik dağılımı bölgelere göre sunulmuştur. Sağlık için yapılan gayri resmi ödemelerin en fazla Jalal-Abad ve 

Talas oblastlarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Güneyde Jalal-Abad oblastında iki ayrı yerde kümelenme 

görülmektedir. Suzak, Bazar Korgon, Nooken, Ala-Buka ve Çatkal ilçeleri Jalal-Abad bölgesinde gayri resmi 

sağlık harcamalarının en fazla gerçekleştiği ilçeler olarak belirlenmiştir. Kuzeyde ise Talas oblastında bu 

ödemelerin oblast genelinde çok yüksek olduğu düşünülmektedir. Talas oblastının dört ilçesinin üçünde Kara-

Buura, Bakay- Ata ve Talas ilçelerinde bu ödemelerin en yüksek seviyede olduğu ve ülke genelinde sağlık 

yönünden en yüksek ödemenin bu bölgede gerçekleştiği belirlenmiştir. Eğitim konusunda yapılan gayri resmi 

ödemelerin mekânsal dağılımı ise Şekil 4’te görülmektedir. 
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(a)      (b) 

Şekil 4 a) İlköğretimde Gayri Resmi Ödemenin Mekânsal Dağılımı b) Mesleki Eğitimde Gayri Resmi Ödemenin 

Mekânsal Dağılımı 

2016 yılında ilköğretim seviyesinde eğitim için en fazla gayri resmi ödemelerin üç farklı bölgede kümelendiği 

belirlenmiştir. Kuzeyde Talas’ta Talas ve Bakay-Ata, güneyde Jalal-Abad’ta Toguz-Toro, Suzak, Bazar-Korgon ve 

Nooken ilçeleri, Oş’ta ise Kara-Suu ve Alay ilçelerinde en yüksek ödemelerin gerçekleştiği a panelinde 
görülmektedir. b panelinde mesleki eğitimde yapılan gayri resmi ödemeler görülmektedir. a paneli ile benzerlik 

göstermekle birlikte mesleki eğitim için bu ilçelere ek olarak Aksı ve Ala-Buka’da yüksek düzeyde rüşvet 

ödenirken, a panelinde yüksek seviyeye sahip Bazar-Korgon ve Nooken’de daha az rüşvet ödendiği tespit 

edilmiştir.  

Fertlerin yerel yönetim temsilcileri, vergi memurları, polis, hâkim ve yargıçların yolsuzluğa karışmaları 

hakkında sahip oldukları düşüncelerinin mekânsal dağılımı izleyen bölümde incelenecektir.  

  

(a)      (b) 

Şekil 5 a) Yerel Yönetim Temsilcilerinin Yolsuzluğa Karışmasının Mekânsal Dağılımı b) Vergi Memurlarının 

Yolsuzluğa Karışmasının Mekânsal Dağılımı 

Şekil 5’in a panelinde bireylerin yerel yönetim temsilcilerinin yolsuzluğa karışmaları düşüncesinin mekansal 

dağılımını göstermektedir. Buna göre Kuzeyde Issık-Köl oblastında Ceti-Ögüz, Tüp ve Issık-Köl ilçeleri, Çüy 

oblastında Sokuluk, Moskova, Cayıl, Jalal-Abad oblastında Toguz-Toro ve Oş oblastında Alay ilçelerinin en 

yüksek değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı şeklin b panelinde ise vergi memurlarının yolsuzluğa 

karışmaları hakkında bölgesel dağılım yer almaktadır. Vergi memurlarının yolsuzluğa bulaştığını düşünen 

bireylerin en fazla olduğu bölgeler çoğunlukla kuzeyde Isık-Köl’de yoğunlaşmaktadır. Bu bölgede Tüp, Ak-Suu, 

Ceti-Ögüz ve Ton ilçeleri, Çüy bölgesinde Sokuluk ve Moskova ilçeleri, Jalal-Abad’ta Toguz-Toro ve Oş’ta ise 

Alay ilçeleri olarak belirlenmiştir.  

 

 

(a)      (b) 

Şekil 6 a) Polisin Yolsuzluğa Karışmasının Mekânsal Dağılımı b) Hâkim Ve Yargıçların Yolsuzluğa Karışmasının 

Mekânsal Dağılımı 
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Şekil 6’nın a panelinde polisin b panelinde ise hâkim ve yargıçların yolsuzluğa karışmaları konusunda mekânsal 

dağılım sunulmuştur. Şekil 6’nın a ve b panellerindeki dağılımların birbirine ufak farklar dışında çok benzediği 

görülmektedir. Buna göre Issık göl ve Çüy bölgelerinde polis ve hâkimlerin yolsuzluğa karıştığı güçlü şekilde 

düşünülürken, şaşırtıcı biçimde güney bölgelerinde bu iki grubun da yolsuzluğa karıştığı fazla düşünülmemektedir.  

Bu çalışmada mekânsal otokorelasyonun belirlenmesi için Moran’s I istatistiği kullanılmıştır. Mekânsal 

otokorelasyon, bir bölgenin uzayda kendisi ile sahip olduğu korelasyonu göstermektedir. Tobler (1970) “herşey 

başka herşeyle ilişkilidir, yakın olan şeyler uzak olanlara göre daha çok ilişkilidir” ifadesiyle bölgelerin 

komşularıyla bağımlı olduğunu ileri sürmüştür. Anselin (1988) bir değişkenin komşularıyla ilişkili olmasından 

dolayı yatay kesit mekânsal verilerde genellikle pozitif ya da negatif değerler alabilen mekânsal otokorelasyonun 

olacağını ifade etmiştir. Pozitif olması durumunda, yüksek değerlerin yüksek komşuluk değerleri ile ya da düşük 

değerlerin düşük komşuluk değerleri ile ilişkili olduğunu gösterirken, negatif değere sahip bulunduğu halde 

yüksek-düşük ya da düşük-yüksek değerli mekânsal aykırılıkların mevcudiyetini göstermektedir. Küresel Moran’s 

I istatistiği tüm coğrafi bölgelerdeki mekânsal ilişkiyi göstermektedir ve  

 

(1)  

 

 

 

formülü ile hesaplanmaktadır. Burada N gözlem sayısı,  değişkenin ortalama değeri,  i bölgesindeki değişken 

değeri,  j bölgesindeki değişken değeri,  i ve j bölgeleri arasındaki ağırlık katsayısıdır. Moran’s I indeks 

değeri -1 ile +1 arasında değer alır. Mekansal ekonometrik analizlerde büyük öneme sahip olan mekânsal ağırlık 

matrisinin modelde dışsal olduğu varsayılmaktadır. Teorik olarak bir ağırlık matrisinin yapısı (Gerkman, 2010: 3) 
denklem 2’deki gibidir; 

            (2) 

matrisi,  boyutunda bir matris olup n, gözlem sayısını göstermektedir. Mekansal ağırlık matrisinde bir 
bölge kendisiyle ilişkili olamayacağından ötürü köşegeni her zaman sıfır değerlidir. Mekânsal analizlerde 

komşuluk farklı biçimlerde tanımlanmaktadır: Birincisi, eğer  bölgesi  bölgesi ile sağ ya da sol tarafından ortak 

bir sınıra sahipse  olur ve doğrusal komşuluk olarak tanımlanır. İkincisi, eğer  bölgesi  bölgesi ile aşağı 

ya da yukarıdan ortak bir sınıra sahipse  olur ve kale (rook) komşuluk olarak tanımlanır. Üçüncüsü ise 

eğer  bölgesi  ile bir noktadan komşu olursa  olur ve fil (bishop) komşuluğu olarak tanımlanır. Son 

olarak, eğer  bölgesi  bölgesi ile sınır ya da köşe komşuluğuna sahipse  olur ve vezir (queen) komşuluk 
olarak tanımlanır. Bu çalışmada kullanılan mekânsal ağırlık matrisi denklem 3’teki gibidir; 

          (3) 

Bu çalışmada mekansal ağırlık matrisi (42×42) boyutludur ve sınıra sahip olma temelinde vezir komşuluğa göre 

oluşturulmuştur.  

 4  Bulgular 

Çalışmanın önceki bölümlerinde sunulan görsellerde Kırgızistan’ın ilçeleri arasında mekânsal eşitsizliğin varlığı 

görülmektedir. İlçeler arasında var olan mekansal eşitsizliği incelemek için küresel Moran’s I istatistiği 

hesaplanmış ve serpilme diyagramları verilmiştir. Şekil 7’nin (a) kısmında ailesine göre bireylerin daha iyi iş 

yapmalarına ait (b) kısmında ise şu an hayatından memnun olanların durumuna ait Moran’s I istatistiği ve serpilme 

diyagramı görülmektedir.  
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(a) (b) 

Şekil 7 (a) Hayatında Daha İyi İşler Yapma (b) Hayatından Memnun Olma Serpilme Diyagramı 

Serpilme diyagramının yatay ekseninde orijinal değişken daha iyi olma (BETTER) değerini ve dikey eksende 

ise değişkenin mekânsal gecikmesi yer almaktadır. Her iki değişken de normalize edilmiştir ve diyagram sağ üst 
bölüm (yüksek-yüksek) sol alt bölüm (düşük-düşük), sağ alt bölüm (düşük-yüksek) ve sol üst bölüm (düşük-

yüksek) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Yüksek-yüksek ve düşük-düşük bölümleri pozitif mekânsal 

otokorelasyonu gösterirken, negatif mekânsal otokorelasyonu ise yüksek-düşük ve düşük-yüksek bölümleri 

göstermektedir. Regresyon doğrusunun eğimi de Moran’s I istatistiğini sağlamaktadır. (a) panelinde yer alan 

Moran’s I istatistiği (b) paneline göre oldukça yüksektir. Ebeveynlerine göre bireylerin daha ciddi işler başarma 

yönünden yaklaşık 0,30 Moran’s I değeri 2016 yılında Kırgızistan’da ilçeler arasında ciddi bölgesel eşitsizlik 

olduğunu gösterirken, b panelinde 0,12 Moran’s I değeri bireylerin hayatından memnuniyeti açısından bölgesel 

farklılık göstermemektedir. Ekonomik ve finansal açıdan durumundan memnuniyetin serpilme diyagramı Şekil 

8’de sunulmuştur. 

 

 

(a) (b) 

Şekil 8 (a) Ekonomik Yönden (b) Finansal Durumdan Memnuniyetin Serpilme Diyagramı 

Şekil 8’in (a) panelinde bireylerin ekonomik yönden memnun olmalarının (b) panelinde ise finansal yönden 
memnun olmanın serpilme grafiği ile Moran’s I istatistiği sunulmuştur. Ekonomik memnuniyetin Moran’s I 

istatistiği yaklaşık olarak %39’dur ve Kırgızistan’da 2016 yılında ilçeler arasında bölgesel farklılığın bulunduğunu 

belirtmektedir. Bununla birlikte (b) panelinde de bireylerin finansal memnuniyetlerinin Moran’s I istatistiğinin 

yaklaşık 0,33 olduğu görülmekte ve ekonomik memnuniyete göre bölgesel farklılık düzeyinin daha düşük olduğu 

belirlenmiştir.  

Şekil 9’da bölgelere göre bireylerin mesleki eğitim ve polis için yaptıkları gayri resmi ödemelere ait Moran’s I 

istatistiği ile serpilme diyagramları sunulmuştur.  
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(a) (b) 

Şekil 9 (a) Bölgelere Göre Mesleki Eğitim (b) Polise Yapılan Gayri Resmi Ödeme Serpilme Diyagramı 

Şekil 9’un a panelinde Kırgızistan’da 2016 yılında ilçelerin serpilme diyagramı ve Moran’s I istatistiği 

görülmektedir. %36 Moran’s I istatistiği 2016 yılında ilçeler arasında ciddi bölgesel farklılıkların bulunduğunu 

ifade etmektedir. Benzer biçimde, (b) panelinde polise gayri resmi ödeme düşüncesine ait Moran’s I istatistiği %31 

bulunmuş olup ilçeler arası farklılıkların önemli düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 

 

(a) (b) 

Şekil 10 (a) Yerel Yönetim Temsilcileri (b) Vergi Memurlarının Yolsuzluk Yapmasına Ait Serpilme Diyagramı 

Şekil 10’daki serpilme diyagramı ve Moran’s I istatistiği incelendiğinde hem yerel yönetim temsilcileri hem de 
vergi memurlarına ait Moran’s I istatistiği (%37) 2016 yılında Kırgızistan’da ilçeler arasında ciddi bölgesel 

farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.  

  

(a) (b) 

Şekil 11 (a) Polislerin Yolsuzluğa Bulaşması (b) Hakimlerin Yolsuzluğa Bulaşmasına Ait Serpilme Diyagramı 
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Şekil 11’in a panelinde Kırgızistan’da 2016 yılında polislerin yolsuzluğa bulaşmasına ait ilçelerin serpilme 

diyagramı ve Moran’s I istatistiği görülmektedir. %31 Moran’s I istatistiği 2016 yılında ilçeler arasında ciddi 

bölgesel farklılıkların bulunduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, (b) panelinde hakim ve yargıçların yolsuzluğa 

bulaşmasına ait Moran’s I istatistiği %38 bulunmuş olup ilçeler arası farklılıkların önemli düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

 5  Sonuç  

Gelir, eğitim, mutluluk, aile yaşantısı v.b. konuları kapsayan öznel refah, belirlenmesinde tahmini ve belirgin 

göstergelerin her ikisini de kapsaması sebebiyle ekonomik kalkınmanın belirlenmesinde günümüze kadar 

kullanılan yöntemlerden farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Gelir, eğitim ve alım gücünün yüksek olduğu bir 

ülkenin insanları yaşamlarından memnun değilse, politika yapıcıların kalkınma politikalarını yeniden tanımlaması 

ve farklı politikalar ortaya koyması gerekecektir. Son yıllarda bireysel öznel refah alanında yapılan çalışma 

sayısının hızla arttığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı 2016 yılında Kırgızistan ilçeleri düzeyinde öznel 
refahın ve yolsuzluğun mekânsal dağılımının belirlenmesidir. Bu doğrultuda birincil olarak açıklayıcı mekânsal 

veri analizi yöntemleri kullanılarak öznel refah ve yoksulluk göstergelerinin mekânsal dağılım örüntüsü 

incelenmiştir. Bireylerin ekonomik yönden memnuniyet, finansal açıdan memnuniyet ve rüşvet ve yolsuzluk için 

küresel Moran I skoru ile pozitif mekânsal otokorelasyon olduğu belirlenmiş ve Moran saçılım grafiği yoluyla 

ilişki tipleri gösterilmiştir.  

Çalışma bulguları yerel yönetim temsilcileri, vergi memurları, polis, hakim ve savcıların yolsuzluğa bulaşması 
konularında pozitif mekansal otokorelasyonun varlığını belirlemiştir. Ayrıca, üniversite eğitiminde rüşvet 

verilmesi ve polise rüşvet verilmesi konularında da benzer sonuçların varlığını göstermektedir.  

İleriki çalışmalarda mekânsal ekonometrik yöntemler kullanılarak öznel refahın belirleyicilerinin tespiti bu 

konuya daha derin ışık tutacaktır. 
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Özelleştirme Kapsamında Gıda Sektörü Analizi ve Türk Şeker 

Fabrikalarının Özelleştirilmesi 

An Analysis of Food Sector Under Privatization and Privatization 

of Turkish Sugar Factories 

Assoc. Prof. Dr. Selçuk Kendirli (Hitit University, Turkey) 

Abstract 

In the 1970s, as a result of oil shocks, Keynesian policies were replaced by neoclassical economic policies, and 

the liberation movements had the opportunity to be widely implemented at the country level. In this context, 

developing countries are aiming to increase productivity by transferring large amount of investment 

responsibilities to the private sector. As a matter of fact, State Economic Enterprises, which are State Economic 
Enterprises, have started to be taken into the scope of privatization. Turkey also, along with the decisions of January 

24 was declared in 1980 he joined the current liberalization, privatization moves are especially important after 

2003 were carried out. Globalized economy and began following the introduction of economic liberalization and 

opening-up policy in 1980, the privatization process in Turkey has brought in. In the process, privatization policies 

have been adopted in order to abandon the protectionism and statism approach adopted since 1977 and to provide 

a more competitive environment. Continued privatization process gradually starting in 1990 in Turkey and reached 

until 2018. 

The Turkish Sugar Factories, whose privatization process has already begun, have become a star in privatization 

in 2018. They are as common as those who think the customization process is necessary. In this study, the effects 

of privatization of Turkish Sugar Factories on Turkish economy and Turkish food market will be tried to be 

investigated. 

 1  Giriş 

Türkiye’de özelleştirme uygulamalarının geçmişi 1984 yılından sonra başlamaktadır. Bu bağlamda bakılacak 

olursa, günümüze kadar özelleştirme kapsamında tecrübe kazanılması gerekli olsa da olumlu tecrübeler kazanıldığı 

her uygulama için söylenemez. Özelleştirme uygulamaları edinilen amaç ve uygulanan strateji açısından her ülke 

açısından farklılık göstermektedir. Bu bakımdan daha önce yapılmış olan özelleştirmelerden ders çıkarılması son 

derece önemlidir (Kilci, 1994: 1). 1980 sonrasında Dünya Bankası öncülüğünde yürüyen, devleti yeniden 

yapılandırma süreci, kamu sektörünün önemli değerleri olan Kamu İktisadi Teşekküllerini (KİT) tasfiye sürecini 

başlatmıştır. Gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmadan kamu sektörü sosyoekonomik kalkınmada öncülük 

pozisyonundan alınmıştır (Özveri, 2010:13). Gelişmiş ülkelerde alt yapısı hazırlanarak yapılan ülkelerde 

gerçekleştirilen özeleştirme uygulamaları, alt yapısı hazır olmayan gelişmekte olan ülkelere pek çok konuda zarar 

vermiştir (Çetin, Balcı ve Esmer, 2017:112). 

Özeleştirme uygulamalarının hedefi her ne kadar karlılık ve verimliliğin artırılması olsa da, bu hayalin 

gerçekleşmesi ancak piyasanın daha rekabetçi bir yapıya kavuşması ve sektörün büyüme kapasitesinin yüksek 

olması ile mümkün olmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi de ancak ekonominin genelinde tam rekabet 

koşullarının ve özelleştirme sonrası ortaya çıkabilecek kişisel refah kaybını telafi edecek sosyal güvenlik 

mekanizmalarının oluşturulması ile mümkün olacaktır. Söz konusu alt yapılar Türkiye açısından ve özelleştirilen 

kurum açısından eksik olduğu için, özellikle kadın çalışanlar açısından daha olumsuz yansımaları olmaktadır 
(Lisaniler, Eminer ve Rüstemoğlu, 2017:38).  

Bu çalışmada özelleştirme süreci kısaca anlatılmış ve şeker sanayii üzerinde durulmuştur. Şeker sanayi hakkında 

Türkiye açısından bazı bilgiler verilmiş ve daha önceki bazı özelleştirmeler kapsamında şeker sektörü üzerinde 

bazı değerlendirmeler yapılmıştır.  

 2  Özelleştirme Süreci ve Türkiye 

Dünyanın ağır bir şekilde yaşadığı ve bir dünya savaşı ile birlikte ağır yaralı olarak atlattığı 1940’lı yıllardan 

itibaren refah devleti anlayışının egemen olduğu yılları yaşamıştır. Bu yıllarda savaş ekonomisinin de baskısı ile 

kamu iktisadi teşebbüslerinin sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Ancak 1970’li yıllarda yaşanan küresel 

ekonomik krizle birlikte başlayan durgunluk verimsiz çalışan KİT’leri günah keçisi haline getirmiştir. Sonuç olarak 

İngiltere’nin başını çektiği özelleştirme hareketi, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine de 
yayılmıştır (Ulusoy ve Yılmaz, 2017:6) 

Türkiye’nin uzun süren siyasi ve ekonomik krizinin ardından, bu sıkıntılara son vermek amacıyla, 24 Ocak 1980 

tarihinde, 24 Ocak kararları olarak da bilinen yapısal dönüşüm hamlesi gerçekleştiğinde özelleştirme politikaları 
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Türkiye’de de tartışılmaya başlanmıştır. Özelleştirmeler ise asıl 2003 yılı ve sonrasında hız kazanmıştır (Ulusoy 

ve Yılmaz, 2017:2).  

Türkiye’de Özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme, 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı Kanun ile yapılmıştır. 

Özelleştirme sisteminin, stratejik bir plan çerçevesinde uygulanması amacıyla, 1985 yılında, amaçların, 

önceliklerin, kapsamın ve termin planının belirlendiği bir stratejinin oluşturulması gereği hasıl olmuştur. Bu 

amaçla Devlet Planlama Teşkilatı, “Özelleştirme Ana Planı” hazırlanması görevini üstlenmiştir. Bu kapsamda 

açılan uluslararası ihale sonucunda, Morgan Guaranty Trust Company of New York firması, Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Yatırım Finansman A.Ş. ve Price Waterhouse/Muhaş A.Ş. ile 

birlikte Özelleştirme Ana Planı hazırlamakla görevlendirilmişlerdir. Özelleştirme Ana Planı kapsamında, 

özelleştirmenin amaçları öncelik sırasına göre şu şekilde belirlenmiştir (Kilci, 1994: 2); 

1-Pazardaki etkin erklerin ekonomik sistemi hareketlendirmesi, 

2-Verimlilik artışı, 

3-Mal ve hizmet kalitesi ve çeşitliliğinde artış,  

4-Sermayenin halka açılması ve tabana yayılması,  

5-Sermaye piyasalarının geliştirilmesi, 

6-Kamudan Kamu İktisadi Teşekküllerine (KİT) aktarılan kaynağın minimum seviyeye indirilmesi, 

7-Piyasalardaki KİT tekelinin kaldırılması, 

8-Kamu görevlilerinin politika ve yönetmelik konularında çalışmalarına izin verilmesi, 

9-Üretimde yeni teknolojilere öncelik verilmesi, 

10-Çalışanlara hisse senedi vermek suretiyle iş verimliliğinin artırılması, 

11-Kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki dengenin değiştirilmesi, 

12-Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisine çekilmek istenmesi, 

13-Hali hazırda faal olan KİT firma karlılıklarının artırılması ve 

14-Devlete gelir sağlanması olarak sıralanmıştır.  

Özelleştirme Ana Planı’nda 32 KİT değişik kriterler göz önüne alınarak 3 ana kategori ile 8 alt kategori altında 

sınıflandırılarak özelleştirme ana planı içerisine alınmıştır. Şeker fabrikaları da bu kapsamda özelleştirme sürecine 

alınmıştır.  

 3  Gıda Sektörü ve Şeker 

Yeryüzünde insanoğlu üretim yapmaya başladığından beri üretilen her türlü tarım ürünü stratejik bir öneme 

sahiptir. Çünkü Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirtildiği gibi, tüm canlıların birincil önceliği 

beslenmedir. Bu durum uluslar arası politikaları da etkilemektedir. Kitlesel sanayi üretimi ile gıda sektöründeki 

rekolte artışı dünya ekonomisi içerisinde bu tarz üretimi gerçekleştirebilen firmaları da ön plana çıkarmaktadır. 

Şeker ve şekerden elde edilen tarımsal ürünler, şeker sanayisinin ortaya çıkardığı, kendine özgü bağımsız 

işyerlerinin kurulmasına yol açmıştır. Günümüzde özellikle atıştırmalık gıda sanayi olarak bilinen, gerek 

çocukların gerekse büyüklerin vazgeçemediği pek çok tüketim maddesinde şeker kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte pek çok alkollü ya da alkolsüz içeceklerde, pek çok gıda maddesinde şeker katkısı kullanılmaktadır. 

Şekerin ilaç sanayinde de tartışılmaz geniş bir yeri bulunmaktadır.  

Şekerle ilgili uluslar arası rekabet öncelikle İngiltere liderliğinde 15. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yenidünya 

keşifleri ile birlikte, şeker kamışının Karayipler ve Güney Amerika kıtasında açığa çıkarılması ile birlikte, büyük 

küresel güçler şeker ticaretini de kontrol etmek istemişlerdir. Bu konuya gıda rejimi açısından bakılacak olursa 

geçmişten günümüze seyreden durum Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Gıda Rejimlerinin Dönemleri ve Özellikleri Kaynak: Bıyık ve Ertürk Atabay, 2017:180. 

Şeker dünyada en fazla hükümet müdahalesi altında üretilen ürünlerden biridir. Üretim kotaları, tarife kotaları, 
yüksek korumalar ve tercihli ticaret anlaşmaları nedeniyle serbest yapılan dünya ticaretini kısıtlamaktadır. Son 

yarım yüzyıldaki gelişmeler, şekerin diğer tarım ürünleri ve yakıt piyasalarıyla etkileşime girmesine neden 

olmuştur. Bir yandan nişasta kaynaklı şekerin pancar ve kamış şekeriyle rekabeti artmış, diğer yandan etanolun 

yakıt ikamesinde hızla pay almasıyla petrol fiyatları şeker fiyatlarıyla bağlantılı hale gelmiştir (Kaya, 2015: 

31).Tablo 2’de Kıtalara göre ve yıllara göre dünya şeker üretimi görülmektedir.  

 

Tablo 2. Kıtalara ve Yıllara Göre Dünya Şeker Üretimi Kaynak: Pankobirlik 
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Önemli şeker üreticisi ülkeler ise ABD, Brezilya, Hindistan, Çin, Tayland, Arjantin, olup, bu ülkelerin üretimleri 

ile arz‐talep dengeleri doğrudan dünya şeker piyasalarını etkilemektedir.  

 

Tablo 3. Dünyada Önemli Şeker Üreticileri Kaynak: Pankobirlik 

Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı bazı ülkelerin üretim durumları (şeker kamışı ve şeker pancarından 

üretimler) ise Tablo 4’de verilmiştir.  

 

Tablo 4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Pancar ve Kamıştan Şeker Üretimi Kaynak: Pankobirlik 

Sadece pancardan elde edilen şeker açısından seçilmiş bazı ülkelerin durumları ise Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Şeker Pancarından Şeker Üretimi Kaynak: Pankobirlik 

En büyük şeker üreticisi ülkeler ise Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6. Dünyada En Çok Şeker Üreten Ülkeler(Milyon Ton) Kaynak: ISO World Sugar Balances, February 
2017. 

Şekere alternatif olarak ise, özellikle Türkiye’de gündeme gelen nişasta bazlı şekerlerdir. Nişasta bazlı şekerlerin 

özellikleri kimyasal açıdan sakaroz bazlı (şeker pancarı ve şeker kamışı şekeri) farklılık göstermektedir. Üretim 

maliyeti ve kullanım açısından da bu şekerler sakaroz kökenli şekerlere göre farklılık göstermektedir. Özellikle 

insan sağlığı açısından ne gibi yan etkiler ortaya koyacağı tam olarak açığa çıkarılamamıştır.  

Dünyada, sadece mısır nişastası denilen tüm şuruplar, glikoz içeren mısır şurubu ve fruktoz içeren şurup, HFCS 

(yüksek fruktozlu mısır şurubu - yüksek fruktozlu mısır şurubu) olarak adlandırılmaktadır. Nişastadan türetilen 

fruktoz içeren şuruplardan yaklaşık% 42 fruktoz ve% 53 glikoz HFCS-42; Yaklaşık% 55 fruktoz ve% 41 glikoz 

HFCS-55 olarak adlandırılır. Bunlardan HFCS-55, pancarlardan sakaroz ikame olarak kabul edilir. 2012-2016 

dönemi için dünya çapında yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) seviyeleri Tablo 7'de listelenmiştir. 
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Tablo 7. Dünyada HFCS Üretimi(Milyon Ton, Kuru ağırlık) Kaynak: LMC Sugar & Sweeteners 

Quarterly Report 1. Çeyrek,2017. 

Tahmini olarak yapılan hesaplamalara göre, dünyada tüketim açısından ilk 10 ülke ve Türkiye kıyaslaması ise 
Grafik 1’de verilmiştir.  

 

Grafik 1. Dünyada En Çok Şeker Tüketen Ülkeler(Milyon Ton) Kaynak: ISO World Sugar Balances, February 
2017. 

Dünya piyasalarında şeker üretimi açısından en önemli rekabet unsuru, şeker pancarı ve seker kamışından 

üretilen şekerler arasındaki fiyat farkıdır. Şeker pancarı üreten ülkelerde iklim kısıtlarından dolayı şeker kamışı 

üretmek de oldukça pahalıya mal olmaktadır ve üretici tarafından tercih edilmemektedir. Ancak buna rağmen, 

şeker pancarı tarımı yapılan ülkelerde bu ürün halen gıda güvencesi, gelir idamesi ve sosyal nedenlerden dolayı 

stratejik bir ürün kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir (Keskin, 2005: 1). 

 4  Gıda Sektörü Analizi ve Türk Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi 

Dünya geneline bakıldığı zaman şekerin farklı şekilde üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Beyaz kristal 

şekerin üretimi ise, pancar ya da şeker kamışından yapılmaktadır. Pancar şekerinin ya da kamış şekerinin kalite 

açısından hiçbir farklılığının olmamasına rağmen, üretim süreci açısından farklılık göstermektedir. Şeker kamışı 

üretiminin maliyeti, yetiştirme ve işlenme maliyeti pancar şekerine oranla nispeten % 30 oranında daha düşüktür. 

Günümüzde ham şeker üretiminin yaklaşık % 77’lik kısmı şeker kamışından elde edilirken geri kalan % 23’lük 

kısmı ise şeker pancarından elde edilmektedir. Lakin bu bilgilere rağmen özellikle AB ülkelerinin büyük kısmında 

(% 95 oranında) şeker üretimi, şeker pancarı aracı-lığıyla yapılmaktadır. AB ülkelerinin daha uygun koşul ve 

miktarlarda şeker kamışı ithal ederek şeker üretimi yapabilecek durumu olmasına rağmen pancar tarımının önemli 
birtakım sosyo-ekonomik etkileri olması dolayısıyla hammadde kaynağı olarak şeker pancarından 

vazgeçilememektedir (http://www. pankobirlik. com.tr [Erişim Tarihi: 28.03.2016]).  

Türkiye’de uzun yıllar boyunca tarımsal üretimin GSYH içindeki payı oldukça yüksek seviyelerde olmuştur. 

Bununla birlikte son zamanlarda, özellikle 1980 sonrasında sanayide kapasite kullanım durumlarının yeniden 

gözden geçirilmesi ve yeni yatırımlarla sanayi ürünlerinin payı GSYH içinde önemli yükselme göstermiştir (Bıyık 
ve Ertürk Atabay, 2017:181). Zamanla politika değişiklikleri yapıldıkça tarım sektörünün GSYH içindeki payı 

azalmaya başlamıştır. Türkiye’de şeker üretimi şeker pancarına dayanmaktadır. Şekere bağlı olarak tarımsal 

ürünlerin GSYH içerisindeki payı % 0,2, imalat sanayi içerisindeki payı ise % 0,8 seviyesindedir. Yıllık olarak 

şeker üretimi ile ülke ekonomisine yaklaşık 2,5 ile 3 milyar dolar arasında katkı sağlanmaktadır. Mevsimlik işçiler 

de değerlendirmeye alınacak olursa sistemde ortalama 35 bin işçi istihdam edilmektedir. Bu sayı sanayi sektörü 

çalışanlarının % 1,2’sine denk gelmektedir. Stratejik bir ürün olarak şeker pancarı üretimi; tarım sektöründe 

yaklaşık 200-250 bin dolayında çiftçiyi istihdam ederek, ortalama 1,5-2 milyon insanın geçimini sağlamaktadır. 
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Sektörün; tarım, nakliye ve hizmet sektörleriyle de bağlantıları da değerlendirilecek olursa, alternatif tarım ürünleri 

olarak değerlendirilen ayçiçeğine nazaran 5, buğdaya nazaran ise 20 kat daha fazla istihdam alanı yaratmaktadır 
(Şeker-İş, 2015: 23).  

Uluslararası sermaye karşısında yerel değerleri ve ulusal ekonomiyi temsil eden son sektörlerden biri olarak 

değerlendirilen şeker, dışa bağımlılığın görülmediği nadir sanayi ürünlerinden birisidir. Ancak; her geçen yıl şeker 

pancarının ekiminde görülen azalma zamanla pancar şekerinin ithal edilebileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır 

(Şeker-İş, 2015: 1-2). Burada şu durumu belirtmekte fayda vardır. Birinci dünya savaşı sonrasında Büyük Britanya 

gibi ticaret özgürlüğünün en önde gittiği bir ülkede, ucuza kamış şekeri almak yerine yerli pahalı pancar şekeri 

üretimi desteklenmiş, bu kapsamda koruyucu yasalar çıkarılmıştır. Bunun temel sebebi, İngiltere’nin şeker 

konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istemesidir (Suvla, 1941:477-478.). Türkiye şeker politikası 

açısından özellikle dikkate alınması gereken bir husus diye düşünülmektedir.  

Türkiye’de mevcut durumda şeker pancarından şeker üreten 33 adet fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikaların 25’i 

Türkşeker’e (Kamuya ait. Burada özelleştirme kapsamında satılan fabrikaların devri, bu çalışma yapıldığı sırada 

henüz kesin olarak gerçekleşmemiştir.), 6’sı Pankobirlik’e ve 2’si ise özel sektöre ait olarak faaliyet 

göstermektedir. Bunların yanında nişasta bazlı şeker üretimi yapan 5 adet firma faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Şirket sahipliği bazında değerlendirildiğinde Türkiye’de şeker piyasasında rekabet eden toplam 12 firma 

bulunmaktadır (Kostakoğlu, Keskin ve Büyük, 2016:5).  

Şekere duyulan ihtiyacın günden güne artması, şekerpancarından şeker elde etmenin uzun zamanlı ve maliyetli 

olması çeşitli şeker alternatiflerinin kullanımını hızla yaygınlaştırmıştır. Bunların başında; nişasta bazlı şekerler 

gelmektedir. Nişasta bazlı şekerlerin hammaddesi ise mısırdır. Nişasta bazlı şekerlerin kullanım alanlarının daha 

çok sakız, şekerlemeler ve çeşitli içecekler olduğu bilinmektedir.  

Şeker fabrikalarının verim açısından incelenmesi de bu konu kapsamında yerinde olacaktır. Aşağıda tabloda 

karşılaştırmalı olarak özel sektör şeker fabrikalarının verimi ve Türk Şeker Fabrikalarının verim durumu 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 8. Kooperatif ve Kamu Şeker Fabrikalarının Ortalama Verimleri Kaynak: Pankobirlik 

Tablodan da görüleceği gibi, Kamu şeker fabrikalarının verimi, özel sektör şeker fabrikalarından çok da farklı 

görünmemektedir.  

Türkiye’de Türk Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi kapsamında, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı ve Rekabet Kurumunun olurları ile, portföy grupları oluşturulmuştur. Şeker fabrikalarının coğrafi 

bölgeler itibariyle belirlenmiş 5 portföy grubu bulunmaktadır ve öncelikle satışların bu şekilde yapılması 

öngörülmüştür Bu gruplar; 

Grup(E): Uşak, Alpullu, Susurluk, Burdur, Afyon, Eskişehir.  

Grup(D): Ankara, Bor, Ereğli, Ilgın.  

Grup(C): Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum, Çarşamba.  

Grup(B): Elazığ, Malatya, Erzincan, Elbistan.  

Grup(A): Kars, Erciş, Ağrı, Muş, Erzurum.  

Daha sonraki süreçlerde ortaya çıkan gelişmeler üzerine özelleştirilme süreci iptal edilmiştir. 2018 yılında tekrar 

özelleştirmeleri gündeme gelen fabrikaların bu sefer tek tek ve sadece fabrika ve müştemilat bazında 

özelleştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu özelleştirme süreci kapsamında toplamda 6 şeker fabrikası satılmış 

durumdadır. Satılan fabrikalar ve yeni sahipleri aşağıda listelenmiştir.  

Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira - Safi Katı Yakıt Sanayi şirketi, 

Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira - Doğuş Çay, 
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Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira - Tutgu Gıda, 

Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira - Doğuş Çay, 

Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon lira – Alteks, 

Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon lira - Kayseri Şeker 

Bu satışlarda en dikkat çeken husus ise, satış fiyatlarının 2011 yılında özelleştirme sürecinde gerçekleşen 

fiyatların altında gerçekleşmesi olmuştur. Süreçte yer alan fabrikalar halihazırda depolarında ve makine parkında 

toplam olarak, malzeme, makine ve pancar şekeri değeri 2 milyar 62 milyon 900 bin TL değerindedir.  

4634 sayılı Şeker Kanunu'nun 3. maddesine göre, bunların% 10'u (265 bin ton) nişasta şekeri üreten şirketlere 

(NBS) ve% 90'ı (2 milyon 385 bin ton) şeker pancarı üreten şirketlere ayrılmıştır. Ülkemizdeki şeker talebi ile 

belirlenen toplam kapasite 2 milyon 500 bin tona karşılık gelen kota toplam üretim olan 4 milyon 141 bin tona 

göre hesaplanmıştır. Pancar şekerinde yaklaşık% 30 kapasite ve NBS'de% 70 kapasite atıl durumda bulunmaktadır. 

4634 sayılı Şeker Kanunu hükümleri uyarınca yeni bir fabrika kurulabilir veya ilave kapasite için bir kota sistemi 

oluşturulabilir. Bu nedenle, bu sektörde yerli üretimi kapsayacak veya mevcut fabrikalardaki kapasiteyi artıracak 
yeni bir fabrika kurmak gerekli değildir. Ancak mevcut şartlar altında sadece rölanti, yenileme, modernizasyon ve 

çevre yatırımları yapılacaktır. Bu, özelleştirme alanına giren fabrikalar hakkında ciddi sorular doğurmaktadır. 

Aşağıdaki tablo belirlenen şeker kotalarını listeler. 

 

Tablo 9. AB Ülkeleri ve Türkiye Şeker Üretim Kotaları Kaynak: Pankobirlik 

 5  Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde ekonomik unsurlarla birlikte sosyolojik durumlarında 

dikkate alınması gerekir. Tam rekabet piyasa şartları oluşturulmadan stratejik bir ürün olan şekeri üreten şeker 

fabrikaları özelleştirme işlemi yapılmıştır. Sektörde tam rekabetçi bir yapı olmadığı gibi özellikle nişasta bazlı 

şekerin sürekli kendisine alan açması gibi halk sağlığı açısından da sakıncalı bir durumla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Yapılan özelleştirme işlemlerinde kamuoyuna açıklandığı kadarı ile kesin yasal bağlayıcı hükümler 
bulunmamaktadır. Bu durma özelleştirildikten sonra çalıştırılmayarak kapatılan pek çok KİT işletmesi örnek 

verilebilir (SEKA özelleştirmeleri, Sümerbank Fabrika ve Banka özelleştirmeleri gibi). Özelleştirme kapsamında 

yapılan şeker fabrikası satışları, firmalara belirli bir yıl çalışma zorunluluğu getirmemektedir. Sözleşmede bu 

şekilde bir madde bulunsa bile, zarar ettiği iddia edilerek kapatılmak istenen fabrikalara karşı alınan bir tedbir 

bulunmamaktadır. Bu şartlar altında satılan şeker fabrikalarının kapatılması söz konusu olursa;  

 Özelleştirme kapsamına alınan 25 fabrikanın kapatılma riski vardır ve bulundukları bölge ekonomilerine 
sağladıkları katma değer ortadan kalkacaktır.  

 Türkiye şeker üretiminden önemli ölçüde çekilmiş olacağından, açık bir şeker pazarı ya da nişasta bazlı 

şeker pazarı haline gelecektir.  

 Şeker sektöründe önemli ölçüde dışa bağımlılık yoktur. Bu süreçlerle birlikte dışa bağımlılık ortaya 

çıkabilecek, ekstra ithalat kalemi olarak şeker ithalatı ortaya çıkabilecektir.  
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 Pancar üretiminde ve tarım sektörü istihdamında ciddi bir azalma söz konusu olabilecektir.  

 Ülke ekonomisi, ciddi bir katma değer kaybı yaşayacak,  

 Tüm sektör çalışanları göz önüne alındığında 35.000 civarında çalışanın işsiz kalması söz konusu 

olabilecektir. Bu sayıya tarımsal alanda çalışanlarda eklendiğinde sayı daha da artacak ve ciddi bir refah 

kaybına neden olacaktır.  

 Ortaya çıkan kristal şeker (sakaroz bazlı şeker) açığı, nişasta bazlı şeker vasıtası ile giderilmeye 

çalışılacaktır. Bu şekerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ise henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Fakat 

basit olarak şu söylenebilir. Nişasta bazlı şekerler genel olarak mısırdan üretilmekte olup, mısır da GDO 

niteliği taşıyan bir tarım ürünüdür. GDO’lu gıdaların tüketilmesinin insan sağlığında yol açtığı etkiler 

özellikle son yıllarda çok sert tartışmalara neden olmaktadır.  
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Türkiye’de Sığır Eti Birim Fiyat Çalışması 

A Study on Beef Price in Turkey 

Dr. Yusuf Ziya Tengiz (Kadir Has University, Turkey) 

Zehra Meliha Tengiz (Namık Kemal University, Turkey) 

Abstract 

Beef prices in Turkey is increased for long time. That outcome is caused to find out the reasons which are 

variables related to beef prices. The target of this study is to clarify relationship of beef price and its independent 

variables with a regression model. Data analyzed with SPSS 23.0. Based on the model’s equation, the independent 

variables which are average world beef unit price (USD), per capita beef consumption in Turkey (kg), government 

livestock incentives (TRY), consumer price index on beef (%), exchange rate (USD/TRY), real effective exchange 

rate (%) and gross domestic national product (%) are found as direct proportion with beef prices. On the other 
hand, poultry meat as an alternative to beef has inverse proportion with the prices. 

 1  Giriş 

Türkiye’de artan nüfus beraberinde getirdiği talep ve refah düzeyi et üretiminin artmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Türkiye’de kırmızı et üretimi 2003 yılında toplam 420.000 ton iken, 2017 yılında 1.126.000 tona 

ulaşmış, ortalama fiyatlar 9,5 TL/kg dan 40 TL/kg yükselmiştir. Tüketilen kırmızı etin %88’ini sığır eti 
oluşturmaktadır. Söz konusu dönemde et için tüketici fiyat endeksi (2003=100) 106,5 ve 373 olarak 

gerçekleşmiştir. Hane halkı harcamaları içinde gıdanın oranı Nisan 2018 itibarıyla % 23’dür. Son dönemlerde gıda 

fiyatlarındaki artış enflasyonun da yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Bu gelişmeler sürekli yükselme trendi 

gösteren sığır eti fiyatlarına etki eden faktörlerin durumunun belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sığır eti 

fiyatlarının 2003-2018 döneminde artmasında bazı faktörler etkili olmuştur. Bunlar dünya sığır eti fiyatı, Türkiye 

kişibaşı kırmızı et tüketim miktarı, ülkemiz hayvancılık desteklemeleri, et için TÜFE oranı, USD/TL kuru, TÜFE 

bazlı reel efektif döviz kuru, yıllık GSYİH değişim oranı, kırmızı et üretim ve kanatlı eti üretim miktarı olarak 

seçilmiştir.  

Konu ile ilgili olarak yapılan bazı çalışmalar arasında Demirkol (2007) gerçekleştirdiği araştırma kapsamında 

Türkiye’de kırmızı et sektörünü sanayici ve tüketici düzeyinde analiz etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kırmızı 

et sanayinin karşılaştığı sorunların başında hammadde yetersizliği ve hammaddenin düzenli olarak sağlanamaması 

gelmektedir. Sektörde yetersiz koşullara sahip işletmelerin varlığı ve sağlıksız koşullarda üretim, sektörü olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bununla birlikte kayıt dışı üretim hem haksız rekabete hem de tüketici bazında gıda 

güvenliği açısından sorunlara neden olmaktadır. Kırmızı et tüketim miktarları incelendiğinde; yıllık kişi başına 

düşen dana eti tüketim miktarı 10,73 kg, koyun eti tüketim miktarı 2,30 kg, sakatat tüketim miktarı 1,91 kg’dır. 

Yıllık kişi başına düşen tavuk eti tüketim miktarı ise 16,93 kg’dır. Kırmızı et ürünleri içerisinde daha çok dana eti 

tüketilmektedir. Ülkemiz genel et tüketimine bakıldığında tavuk eti, kırmızı ete göre daha fazla tüketilmektedir. 

Aydın ve ark. (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’de kırmızı ette yaşanan kriz ile ithalat kararı 

alınmasının nedenleri, canlı hayvan ve kırmızı et ithali konusundaki besici görüşleri alınmış. Kars, Erzurum ve 

Ankara illerinde toplam 82 entansif sığır besi işletmesi sahibiyle gerçekleştirdikleri anketler sonucunda, kırmızı et 

fiyatlarında gerçekleşen artışların nedenleri sırasıyla “besi materyali alım fiyatındaki artış”, “ülke genelinde sığır 

varlığındaki azalış” ve “geçtiğimiz dönemlerde süt fiyatlarındaki düşüş sonrası damızlıkların kesimi” olarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca çalışmada, kasaplık hayvan ve kırmızı et ithalatının devam etmesi sonucunda işletme sahiplerinin 
%87,8’inin üretim faaliyetlerini terk edeceği veya ölçeklerini azaltacakları yönünde görüşe sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Aydın ve ark. (2011) yaptıkları diğer bir çalışmada, Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının 1985-2010 yılları arasında 

meydana gelen değişimlerini, önemli ekonomik olaylar ile kasaplık hayvan ve kırmızı et ithalatı kararları 

çerçevesinde incelemiştir. Çalışma sonucunda, 1994 ekonomik istikrar programı döneminde sığır ve koyun eti 

fiyatlarının bir önceki yıla göre düştüğü, fakat 1995 yılında ise 1993 yılındaki düzeylere geri çıktığı görülmüştür. 
2001 yılı ekonomik krizi döneminde ise sığır ve koyun eti fiyatı reel olarak düşmesine rağmen, 2002 yılında 2000 

yılı düzeylerine gelmiştir. Sığır eti yıllık ortalama reel fiyatı 2003-2009 yılları arasında 1,26 TL’lik fiyat aralığında 

dalgalanırken; 2010 yılında 2009 yılına göre %37.02 oranında arttığını bildirmişlerdir. 1985-2010 yılları arasında; 

canlı hayvan reel fiyatındaki artış; oransal olarak sığır eti fiyatından fazladır. 

Karakaya ve Kızıloğlu (2017), Bingöl ili merkez ilçedeki hanehalklarının kırmızı et ve et ürünleri tüketim 
alışkanlıkları ile bunları etkileyen faktörlerle birlikte, Bingöl ili merkez ilçedeki hanehalklarının gelir seviyeleri, 

gıda harcamaları, kırmızı et tüketim miktarları, kırmızı et satın alımına ilişkin karar alma ve satın alma süreçleri 

ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; hanehalklarında kırmızı etin tüketilme oranı % 88 olarak saptanmış, 

kırmızı et tüketim durumuyla gelir seviyesi arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Hanehalklarının kırmızı et 

tüketim sıklığını değiştiren en önemli neden % 35.6 ile mevsim olarak belirlenmiştir. 
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 2  Materyal ve Yöntem 

Bu araştırma çerçevesinde veri olarak, 2003-2017 yıllarına ilişkin sığır eti ortalama fiyatları, et için TÜFE 

oranları, Dünya sığır eti fiyatları, Türkiye kırmızı et üretim miktarları, Türkiye kişi başı kırmızı et tüketim 

miktarları, kanatlı eti üretim miktarları, Merkez Bankası yıllık ort. döviz kurları (USD/TL), TÜFE bazlı reel efektif 

döviz kurları, yıllık GSYİH değişimi ve hayvancılık destekleri kullanılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumundan elde 

edilen sığır eti fiyatları ve et için TÜFE oranları 12 aylık verilerin ortalamaları alınarak elde edilmiştir. Et için 

TÜFE oranları, TÜFE ana grup ve alt ana gruplara göre endeks rakamlarında bulunmaktadır. TÜİK’ten ulaşılan 

kırmızı et üretim miktarlarına hayvansal ürün fiyatları verilerinden; baz alınan yıllardaki koyun, keçi ve sığır eti 

miktarlarının toplanmasıyla ulaşılmıştır. Kişi başı kırmızı et tüketim miktarlarına ilişkin kesin veri bulunmadığı 
için kırmızı et üretiminin tamamının tüketildiği varsayılarak hesaplanmıştır. Yıllık GSYİH, zincirlenmiş hacim 

endeksi olarak TÜİK verilerinden elde edilmiştir (TÜİK, 2018). Dünya sığır eti fiyatlarına World Bank 

verilerinden ulaşılmıştır (World Bank, 2018). Türkiye kanatlı eti üretim miktarlarına piliç, hindi, tavuk ve diğer 

kanatlı eti toplamı sonucu ulaşılmıştır (BESD-BİR, 2018). Yıllık ortalama USD döviz kurları ve TÜFE bazlı reel 

efektif döviz kurları (2003=100) için Merkez Bankası verilerinden yararlanılmıştır (TCMB, 2018). Hayvansal 

desteklemelere ilişkin verilere Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü raporundan ulaşılmıştır 

(TEPGE, 2015 ve Dünya, 2018).  

Türkiye sığır eti fiyatlarına ilişkin tahminin yapılabilmesi için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu 

regresyon analizinde amaç iki veya daha fazla bağımsız değişken kullanarak bağımlı değişkendeki toplam değişimi 

açıklamaktır. Ayrıca bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönüne ilişkin yorum 

yapılabilmesini sağlar. Çoklu doğrusal regresyon modelinde y ile x₁, x₂,…, xₖ değişkenleri arasında, 

y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + … + βₖxₖ + ε 

şeklinde bir ilişki olduğu varsayılır (Erol, 2013).  

Çoklu regresyon analizinde eğimler (bₓ) diğer değişkenler sabit iken, o bağımsız değişkendeki bir birim artışa 

karşılık, bağımlı değişkendeki değişim miktarını gösterir ve kısmi regresyon katsayısı olarak isimlendirilir (Akgül 

ve Çevik, 2003). 

Yukarıdaki bilgilere göre sığır eti fiyatı (TL/kg) tahmininde kullanılacak bağımsız değişkenler; 

x₁ : Et için TÜFE oranları (%), 

x₂ : Dünya sığır eti fiyatları (USD/kg),  

x₃ : Türkiye kırmızı et üretim miktarları (Ton),  

x₄ : Türkiye kişi başı kırmızı et tüketim miktarları (kg),  

x₅ : Kanatlı eti üretim miktarları (Ton),  
x₆ : MB yıllık ort. döviz kurları (USD/TL),  

x₇ : TÜFE bazlı reel efektif döviz kurları (%),  

x₈ : Yıllık GSYİH değişimi (%), 

x₉ : Hayvancılık destekleri (TL) olarak belirlenmiştir. 

Veriler SPSS 23.0 (The Statistical Package for the Social Sciences) paket programı ile değerlendirilmiştir. 

 3  Bulgular 

Sığır eti birim fiyatını etkileyen faktörlerin seçiminde en küçük kareler yöntemi, modele girecek bağımsız 

değişkenlerin seçiminde Enter metodu yöntemiyle çoklu regresyon modeli bulunmuştur. Korelasyon sonuçlarına 

göre değişkenler arasında çoklu bağlantı problemine rastlanmamıştır. Sığır eti fiyatlarına ilişkin çoklu regresyon 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

R² Durbin-Watson F Sig. 

0,947 2,260 2136,852 ,000 

Tablo 1. Model Özeti 

Sığır eti birim fiyatını etkileyen değişkenlerin açıklama %95’i modele dahil ettiğimiz değişkenlerce 

açıklanmaktadır. Geriye kalan %5’lik kısım hata terimi vasıtasıyla modele dahil edilmeyen değişkenler tarafından 

açıklanır. Modelde otokolerasyon olup olmadığına bakmak için Durbin-Watson’un d istatistiği kullanılır. 

Genellikle D.W. testinin 1,5-2,5 civarında olması otokolerasyon olmadığını gösterir (Kalaycı, 2017). Modelde 

α=0,05 düzeyinde bu değer 2,260 olduğundan otokolerasyon yoktur (Tablo 1). 

Çoklu doğrusal regresyon modeli bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olup 

olmadığının değerlendirilmesini sağlar. Buna göre hipotezler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

H₀ : Sığır eti fiyatı ile bağımsız değişkenler (x₁, x₂, x₃, x₄, x₅, x₆, x₇, x₈, x₉) arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

( H₀ : β₁=β₂=β₃=β₄=β₅=β₆=β₇=β₈=β₉=0) 

H₁ : Sığır eti fiyatı ile bağımsız değişkenler (x₁, x₂, x₃, x₄, x₅, x₆, x₇, x₈, x₉) arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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( H₁ : β₁=β₂=β₃=β₄=β₅=β₆=β₇=β₈=β₉≠0) 

Açıklanan değişimin açıklanmayan değişime oranı (F) 2136,852 olarak bulunmuş ve bu değer α=0,05 düzeyinde 

istatistiki olarak önemli çıkmıştır (Sig: ,000). Bu nedenle H₀ hipotezi red edilir. Başka bir değişle sığır eti fiyatı ile 

et için TÜFE oranları, Dünya sığır eti fiyatları, kırmızı et üretim miktarları, Türkiye kişi başı kırmızı et tüketim 
miktarları, kanatlı eti üretim miktarları, yıllık ort. döviz kurları (USD/TL), TÜFE bazlı reel efektif döviz kurları, 

yıllık GSYİH değişimi ve hayvancılık destekleri arasında doğrusal bir ilişki vardır (Tablo 1.). 

Bu testlerin sonucunda, regresyon varsayımlarının yerine geldiği ve bu modelin kabul edilebilir durumda olduğu 

ifade edilebilir. 

Model 

Katsayılar 

t Sig. B 

 (Sabit)  -26,764 -6,485 ,001 

Et için TÜFE oranı  0,152 13,258 ,000 

Dünya sığır eti fiyatı  1,703 3,386 ,020 

Kırmızı et üretim miktarı  -0,00009391 -8,217 ,000 

Kırmızı et tüketim miktarı  6,384 8,417 ,000 

Kanatlı eti üretim miktarı  -0,000009818 -4,119 ,009 

Yıllık ort. döviz kuru  7,549 7,824 ,001 

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru  0,137 5,268 ,003 

GSYİH değişimi  0,089 2,887 ,034 

Hayvancılık destekleri  0,000002292 3,987 ,010 

Tablo 2. Katsayılar Tablosu 

Tablo 2.’de modelin tahmini sonucu elde edilen parameter değerleri ve bu değerlere ilişkin t değerleri 

bulunmaktadır. Katsayılar tablosu bağımsız değişkenlerin her birinin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 

göstermektedir. Her bir değişkene ayrı ayrı bakıldığında %5 anlamlılık düzeyinde katsayıların anlamlı olduğunu 

görmekteyiz. B sütununda bulunan kısmı regresyon katsayıları kullanılarak elde edilen tahmini regresyon modeli 

aşağıdaki gibidir; 

Y^ = -26,764 + 0,152 x₁ + 1,703 x₂ - 0,00009391 x₃ + 6,384 x₄ - 0,000009818 x₅ + 7,549 x₆ + 0,137 x₇ + 0,089 

x₈ + 0,000002292 x₉ 

Elde edilen modele göre; et için TÜFE oranları, Dünya sığır eti fiyatları, Türkiye kişi başı kırmızı et tüketim 

miktarları, yıllık ort. döviz kurları (USD/TL), TÜFE bazlı reel efektif döviz kurları, yıllık GSYİH değişimi ve 

hayvancılık destekleri değişkenleri ile sığır eti birim fiyatı arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğu ve bu 

değişkenlerdeki artışın sığır eti birim fiyatını da arttıracağından söz edilebilir. Ayrıca kırmızı et üretim miktarları 

ve kanatlı eti üretim miktarları değişkenleriyle ters orantılı bir ilişki vardır. Başka bir ifadeyle, bu değişkenlerdeki 

artış sığır eti birim fiyatlarında düşüşe neden olacaktır. 

Et için TÜFE oranındaki bir birimlik artış sığır eti fiyatlarını 0,152 birim, sığır eti dünya fiyatlarındaki bir 

birimlik artış sığır eti fiyatlarını 1,703 birim, kırmızı et tüketim miktarındaki bir birimlik artış sığır eti fiyatlarını 

6,384 birim, USD/TL kurundaki bir birimlik artış sığır eti fiyatlarını 7,549 birim arttırmaktadır. TÜFE bazlı reel 

efektif döviz kurunda ki bir birimlik artış sığır eti fiyatlarını 0,137 birim, GSYİH değişim oranındaki bir birimlik 

artış sığır eti fiyatlarını 0,089 birim ve hayvancılık desteklerindeki bir birimlik artış sığır eti fiyatlarını 

0,000002292 birim arttırmaktadır.  

Yurtiçi kırmızı et üretim miktarındaki bir birimlik artış sığır eti fiyatlarını 0,00009391 birim, kırmızı ete alternatif 

olan ve daha uygun fiyatlı olan beyaz etin yurtiçi üretimindeki bir birimlik artış sığır eti fiyatlarının 0,000009818 

birim azaltmaktadır. 

Elde edilen modelin uygulanmasına yönelik bir örnek oluşturulmuştur. Et için TÜFE %20, dünya sığır eti fiyatı 

4 USD/kg, Türkiye kırmızı et üretim miktarı 1.135.000 ton, Türkiye kişi başı kırmızı et tüketim miktarı 15 kg, 
kanatlı eti üretim miktarı 1.030.000 ton, usd kuru 3,5 USD/TL, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru %18, GSYİH 

değişim oranı %7 ve hayvancılık destekleri 3.793.000 TL olduğu durumda aşağıdaki eşitlik oluşturulmuştur.  

Y^ = -26,764 + 0,152(120) + 1,703(4) - 0,00009391(1135000) + 6,384(15) - 0,000009818(1030000) +  

7,549(3,5) + 0,137(118) + 0,089(7) + 0,000002292(3793000) 

Y^ = 29 TL olacaktır. 

Burada varsayımlarda herhangi bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır. Ancak çeşitli istatistiki analiz yöntemleriyle 

ve modele dahil edilmeyen diğer bağımsız değişkenler kullanılarak farklı modeller kurulabilir. 

 4  Sonuç ve Öneriler 

Uygulana gelen tarım ve hayvancılık politikaları yerli sığır eti üretimini arttırmak yerine sürekli artan ithalatı 

desteklemekte, zaten kıt olan kaynaklar yabancı ülke üreticilerine transfer olmaktadır. 
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Et arz kaynaklarımız süt yönlü sığır ırkı ağırlıklıdır. Süt fiyatlarının geçmişte özellikle süt sanayicilerini 

destekleyecek şekilde düşük tutulması, ayrıca büyük oranda ithal edilen ve dövize endeksli yem maliyetlerinin 

artması, bu anaç hayvanların kestirilmelerine neden olmuş, böylece arz kaynakları zayıflamıştır. Netice olarak 

arzın talebi karşılayamama durumunda fiyatlar artmıştır. Bu konuda önlem alınmaz ise mevcut durumun 

kötüleşmesi söz konusudur. Süt fiyatlarının üretimi sürdürebilecek gerçekçi düzeyde tutulması ve devlet tarafından 

olması gereken düzeyde desteklenmesi gerekmektedir. 

Sığır eti fiyatını düşürmeye yönelik, süt fiyatlarına bağımlılığı azalmak için karkas et verimi yüksek etçi veya 

kombine tip sığır yetiştiriciliğinin önem verilmelidir. Ayrıca bu amaca yönelik yerli ve sütçü ırklarda ıslah 

çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır. 

Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerinin uzun süre düşmesi yemden başka ithal edilen; damızlık düve, 

besilik ve kasaplık sığır, kırmızı ete ikame küçükbaş hayvan, aşı-ilaç, akaryakıt, elektrik/enerji gibi hayvancılık 

girdi maliyetlerini sürekli arttırmaktadır. Girdi tedarikinde mutlaka yerli kaynakların oranını arttırıcı politikalar 

oluşturulmalıdır. Aslında, İthal ikamesinin en kolay uygulanabileceği alanlardan birisi de genelde hayvancılık, 

özelde kırmızı et sektörüdür.  

Hayvancılığa yönelik desteklerin kaynak israfına yol açmadan yerli üretimi arttırma amacına uygun 

düzenlenmesi ve verilmesi sağlanmalıdır. Desteklerin çeşitliliği ve çekiciliği halen çoğunlukla büyük ölçekli 

işletmelere yöneliktir, bunların küçük işletmeleri de kapsayıcı şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

Et tüketiminde çeşitliliğin arttırılması için beyaz et, su ürünleri ve ülkemiz coğrafik şartlarına uygun meradan 

yararlanma oranı yüksek küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine önem verilmeli, bu yönde yapıcı politikalar 
oluşturulmalı ve bu alanlarda çalışmalar tüketici ve pazarlama odaklı olarak da yoğunlaştırılmalıdır. 

Kırmızı et üreten işletmelerin küçük, verimliliklerinin düşük, kendi aralarında girdi sağlama ve pazarlama 

olanaklarını arttırıcı örgütlenmeleri gerçekleştirememeleri sektördeki tüm paydaşları olumsuz etkilemektedir.  

Uzun zamandır ciddi cari açık sıkıntısını hissettiğimiz dönemlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ESK, 

ETBİR, Tarım Kredi kooperatifleri gibi piyasada etkili olan düzenleyici kurumların, kırmızı et fiyat istikrarını 

ithalat yolu ile geçici değil, yerli üretim yolu ile uzun vadeli yapısal önlemleri oluşturarak sağlamaları 

gerekmektedir.  

Sığır eti üretiminde toplam maliyetlerin kabaca %70’ini oluşturan yem maliyetinin düşürülmesi için kamuya 

bağlı destekleyici ve düzenleyici fonksiyonu sağlayıcı Türkiye Yem Sanayi, EBK’da yapıldığı gibi, verimliliğin 

ve karlılığın ön planda tutulduğu yeni bir yönetim anlayışı ile tekrar devreye alınabilir.  

İthal canlı hayvan ve karkas ete yönelik tarife ve tarife dışı önlemlerin arttırılması sağlanmalıdır. Uygulanmakta 
olan ithalatı özendirici vergi indirimleri gibi destekler ülkemizde üretimi arttırmaya yönlendirilebilir. 

Dünyadaki önemli üretici ülkelerle karşılaştırıldığında genel olarak ülkemiz tarım sektöründeki verim düşüklüğü 

ve maliyet yüksekliği sığır eti üretiminde söz konusudur. Bu sorunların makul sürede ülkemiz gerçeklerini göz 

önüne alarak paydaşlar arası koordineli, çok yönlü ve entegre bir şekilde çalışılıp giderilmesi, programlanması ve 

uygun isabetli ulusal politikaların oluşturulması gerekmektedir. 

 İthalata bağımlılığı yüksek olan hayvan, yem, ekipman, ilaç, akaryakıt ve enerji ile milli tarım politikalarının 

gerçekleşmesi güçtür.  

Makale konusu bu çalışmanın ileride, et fiyatlarına etki eden ve burada modele dahil edilmeyen faktörlerin de 

değerlendirmeye katılarak, farklı metot ve modellerle daha kapsayıcı ve konuyu açıklayıcı halde sürdürülmesinde 

fayda vardır. 
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Abstract 

Sun comes into prominence as both a strong and clean energy source. Because of its being inexhaustible and 

creating an effect reducing import dependency, a noticeable progress has been made in solar-oriented technologies 

in recent years. In this regard, Germany as the pioneer in world, China whose installed solar capacity has overtaken 

Germany, and the USA and Japan which caught up Germany became benefited from solar energy significantly 

nowadays. Besides, the EU countries like Italy, England, France, Spain and Belgium are also raising their installed 

solar capacities. 

Turkey has relatively high solar potential compared to the EU countries. However, it is not benefiting from solar 

energy sufficiently. Because its setup costs are still higher than other sources, solar production requires to be carried 

out R&D activities intensively. For these R&D activities there is a need for big budgets. Developed countries 

mentioned above could have been successful in allocating these budgets. Turkey as a developing country has 

difficulties in this respect. 

The purpose of this paper is to reveal required policies and works to raise installed solar capacity and benefit 

more from solar energy in Turkey. In this context, primarily, policies imposed in leader countries in world with 

regards to benefit from solar energy will be examined. Thereafter, imposed policies and developments in Turkey 

until today in this respect will be mentioned. Consequently, suggestions will be made for Turkey in light of 

experiences of the countries that could have succeeded to benefit from solar energy by higher rates in primary 

sources.  

 1  Giriş 

Güneş güçlü ve temiz bir enerji kaynağıdır. Görece yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye 

bu enerji kaynağından yeterince yararlanmamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de güneş enerjisinden yararlanmaya 

yönelik uygulanan politikalar ve yaşanan gelişmeler güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitelerini artırmayı 

başarmış olan Almanya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) deneyimleri ışığında değerlendirilmiştir. 

Örneğin, bu ülkelerden Almanya güneş enerjisi potansiyeli Türkiye’ye göre çok daha düşük olan bir ülkedir. 
Almanya’nın bu sektörü bu kadar geliştirebilmesi Türkiye’de de aynı gelişmelerin potansiyel olarak daha da 

fazlasıyla yaşanabilmesi olanağının bulunduğu anlamına gelmektedir. Bunun yanında Çin güneş enerjisine dayalı 

kurulu güç kapasitesi bakımından 2016 yılı dünyada liderliği ele geçirmiştir. ABD ise son yıllarda yaptığı atılım 

ile dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda ulaştığı noktanın ortaya konmasıdır. Ancak 
öncesinde güneş enerjisinin önemine ve dünyada güneş enerjisiyle ilgili olarak yaşanan gelişmelere yer verilmiştir. 

Bu nedenle ikinci bölümde, güneş enerjisinin önemi üzerinde durulduktan sonra dünyada güneş enerjisinden en 

fazla yararlanan ülke örnekleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de güneş enerjisi ele alınmıştır. Sonuç 

bölümünde ise Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini artırmaya yönelik yapması gerekenlere 

ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

 2  Güneş Enerjisinin Önemi ve Dünyada Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisinin, birincil enerji kaynağı olarak, enerji arz güvenliği bakımından en önemli katkısı ikincil enerji 

kaynağı olan elektrik üretimindeki kullanımından ileri gelmektedir. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi iki 

yolla yapılmaktadır. Bunlardan birincisi fotovoltaik sistemler, ikincisi de yoğunlaştırıcı güneş enerjisi sistemleridir. 

Fotovoltaik sistemler güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi dendiğinde akla ilk gelen düzlemsel güneş 

panelleridir. Bunlar hem bina çatılarına monte edilerek, öncelikle, sadece bir tek binanın elektrik ihtiyacını 

karşılamak amacıyla kullanılmakta, hem de toprağa monte edilerek daha büyük çapta elektrik üretiminde 

kullanılabilmektedirler. Bina çatılarına monte edilen panellerle üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası şebekeye 

verilebilmektedir. Yoğunlaştırıcı sistemler ise çanak biçimindeki geniş yüzeyli panellerin güneş ışınlarını belli bir 

noktada toplayarak çok yüksek bir ısıya sahip buhar yaratması ve bunun elektrik enerjisine dönüştürülmesi 

prensibiyle çalışmaktadır (YEGM, 2012a). Bunlar daha karmaşık bir yapıya sahip oldukları için güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretiminde daha çok fotovoltaik sistemler kullanılmaktadır. 

Tablo 1 güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi bakımından dünyadaki en başarılı ülkelerle birlikte 

Türkiye’nin bu konudaki durumunu göstermektedir. Son sütun ise 2016 yılı itibariyle dünyadaki güneş enerjisine 

dayalı toplam kurulu güç kapasitesi içerisinde ülkelerin sahip olduğu payları ifade etmektedir. Tablo 



SESSION 3C: Sektörel analiz 311 

incelendiğinde dünyada güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi en yüksek olan ülkelerin gelişmiş ülkeler 

oldukları dikkat çekmektedir. Bu durum şaşırtıcı değildir, çünkü bu konuda dünya yeni bir teknolojinin 

geliştirilmesi aşamasındadır. Buradaki istisna, literatürde hâlen gelişmekte olan ülke olarak geçen Çin’dir. Tablo’da 

görüldüğü gibi, 2014 yılı itibariyle güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi açısından dünyada lider konumda 

olan ülke Almanya’dır. Ancak 2015 yılında Çin’in güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinin %53,38 

oranında bir artışla Almanya’nın önüne geçtiği görülmektedir. 2016 yılına gelindiğinde ise Çin’deki güneş 

enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi %79,35 oranında artışla arayı iyice açmıştır. Ayrıca 2016 yılında ABD de 
Almanya’ya iyice yaklaşmıştır. Böylece bu üç ülke dünyadaki toplam güneş enerjisine dayalı kurulu güç 

kapasitesinin %53’lük bölümüne sahip olmuştur. Bunun içerisinde Çin’in payı %25,9, Almanya’nın payı %13,7 

ve ABD’nin payı da %13,4 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye’nin payı ise %0,3 düzeyindedir (BP, 2017a: A5). 

Kurulu 

Güç 

(MW) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 

(%) 

Çin 130 150 190 350 850 3550 6750 17740 28380 43530 78070 25,9 

Japonya 1709 1919 2144 2627 3618 4914 6632 13599 23339 34151 42750 14,2 

Alman. 2899 4170 6120 10566 17944 25429 33033 36337 38343 39799 41275 13,7 

ABD 295 455 753 1188 2040 3959 7328 12079 18317 25570 40300 13,4 

İtalya 50 120 458 1182 3504 12808 16456 18202 18606 18906 19279 6,4 

İngiltere 14 18 24 31 96 996 1771 2897 5493 9688 11727 3,9 

Hindist. 30 31 71 136 177 481 1176 2320 3062 5040 9010 3,0 

Fransa 38 76 180 371 1209 2973 4094 4748 5702 6571 7130 2,4 

İspanya 167 778 3829 3848 4330 4792 5104 5354 5376 5435 5490 1,8 

Avustral. 70 82 105 188 571 1377 2415 3226 4028 4735 5488 1,8 

G. Kore 36 81 357 524 650 729 1024 1555 2481 3500 4350 1,4 

Belçika 4 24 109 648 1066 2105 2800 3058 3153 3252 3422 1,1 

Türkiye 3 3 4 5 6 7 12 18 58 248 832 0,3 

Dünya 5762 8323 14927 23018 39430 70182 98803 137005 177147 226380 301473 100 

Tablo 1. Dünyada Güneş Enerjisine Dayalı Kurulu Güç Kapasitesi En Yüksek Olan Ülkeler ve Türkiye Kaynak: 

BP, Statistical Review of World Energy: Renewable Energy (2017a: A5). 

Almanya Türkiye’ye göre hem daha kuzeyde yer almaktadır, yani ortalama güneşlenme süreleri Türkiye’den 

daha düşüktür, hem de Almanya’nın yüzölçümü Türkiye’nin yüzölçümünün yarısından küçüktür (World Bank, 

2016). Yani Türkiye’de güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapmak için kullanılabilecek alanlar, 

Almanya’dakilere göre önemli oranda daha fazladır. Sonuç olarak, Türkiye’ye göre daha az bir güneş enerjisi 

potansiyeline sahip olan Almanya’nın güneş enerjisinden bu kadar fazla nasıl yararlanabildiği incelenmelidir. 

Bunun yanında, her ne kadar güneş enerjisi potansiyeli Türkiye ile kıyaslanamayacak derecede yüksek olsa da, 

Çin’in bu potansiyelden yararlanmak adına uyguladığı politikalara yer vermek gerekmektedir. Ayrıca ABD’deki 

bu konuda yaşanan gelişmelerin incelenmesi de Türkiye için önerilerde bulunmak bakımından yararlı olacaktır. 

 2.1  Almanya Örneği 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Almanya güneş enerjisinden yararlanmak konusunda dünyada öncü ülke 

konumundadır. Bunu diğer ülkelere göre çok daha önce güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini yükseltmiş 

olmasına dayanarak söylemek mümkündür. Her ne kadar 2015 yılına gelindiğinde liderliği Çin’e kaptırmış olsa 

da, Almanya’nın güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi 40000 MW düzeyini aşmıştır (BP, 2017a: A5). 2016 

yılında Türkiye’de bütün kaynakların kurulu güç kapasiteleri toplamının 78500 MW (TEİAŞ, 2017) düzeyinde 

olduğu düşünülürse, Almanya’daki, sadece güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinin ne kadar yüksek 

olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Günümüzde güneş enerjisine dayalı olarak bu kadar yüksek bir kurulu güç 

kapasitesine ulaşmış olan Almanya’nın bu konuda 2020 yılı için 51000 MW (Palz, 2012: 1) ve 2030 yılı için de 

62000 MW (IRENA, 2015: 55) gibi oldukça yüksek hedefler belirlemesi doğal karşılanmalıdır. Ancak bunu 
Türkiye açısından şöyle yorumlamak da mümkündür: Madem Türkiye Almanya’ya göre daha büyük bir güneş 

enerjisi potansiyeline sahiptir, o zaman Türkiye’nin ilerleyen yıllarda Almanya’nın bu hedeflerinden daha büyük 

bir güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesine ulaşma olanağı vardır. 

Almanya’da bu konuda yapılan düzenlemelerin ivme kazanması 2000’li yılların başında gerçekleşmiştir. 2000 

yılında getirilen yeni düzenlemeyle güneş enerjisine dayalı olarak yapılan 1 kWh’lik elektrik üretimi için 0,51 avro 

kadar şebekeye satış tarifesi (feed-in-tariff: FIT) getirilmiştir. Bu fiyat nihai tüketicilerin yaptığı ödemenin üç katı 
kadardır ve her yıl bir önceki yılın fiyatı üzerinden %5 oranında indirim yapılmasına karar verilmiştir. Bunun 

yanında, üretim tesislerine %5 ile %7 arasında kârlılık koşulu ve tesis büyüklüğü kotası getirilmiştir, yani belli bir 

büyüklüğün üzerindeki tesisler bu destekten yararlanamamıştır (Fulton ve Mellquist, 2011: 15-16). Ancak 2003 

yılına gelindiğinde güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi ancak 408 MW düzeyine kadar ulaşmış ve bu 

düzenlemeyle hedeflenen sonuçlara ulaşılamayacağı görülmüştür. Bu nedenle 2004 yılında fiyat destekleri ve 

yıllık indirim oranları yeniden düzenlenmiş, kârlılık ve tesis büyüklüğü kotası koşulları kaldırılmıştır (Mir-

Artigues ve del Rio, 2016: 312). 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 2004 yılında getirilen düzenlemeyle birlikte hem destek fiyatları, hem de bu 

fiyatlardaki yıllık indirim oranları tesis tipine göre farklılaştırılmıştır. Böylece güneş enerjisine dayalı kurulu güç 
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kapasitesindeki artış önemli bir ivme kazanmış ve 2008 yılına gelindiğinde bu kapasite 6120 MW olmuştur (BP, 

2017a: A5). 

Tesis Tipi Büyüklük FIT (c€/kWh) Yıllık İnd. Oranı 

Çatıya Monte 

<30 kW 57,4 

%5 >30 kW ; <100 kW 54,6 

>100 kW 54 

Toprağa Monte Her Büyüklük İçin 45,7 %6,5 

Tablo 2. Almanya’da 2004 Yılında Getirilen FIT Şablonu Kaynak: Mir-Artigues ve del Rio (2016: 313). 

2008 yılında yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemede destek fiyatındaki indirim oranı için 

%5,5 ile %7,5 aralığında bir koridor belirlenerek bu oran daha esnek bir duruma getirilmiştir. Buna göre, 

Almanya’da güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinin yıllık büyüme miktarı hedeflenenin altında 

kaldığında destek fiyatındaki yıllık indirim oranı daha düşük olacak, üstüne çıktığında bu oran daha yüksek 

olacaktır. Bu yeni düzenlemede 2009 yılı hedefi, sadece güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinde 1500 

MW’lık bir artış sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu hedef 2010 yılı için 1700 MW ve 2011 yılı için de 1900 MW 

düzeylerindedir. Eğer hedefler tam olarak tutturulursa destek fiyatlarındaki indirim oranı %6,5 olacaktır. Örneğin 

2009 yılı için bakılacak olursa; güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesindeki büyüme 1500 MW’ın altında 

kalırsa destek fiyatındaki indirim oranı %5,5’e kadar düşebilecek, 1500 MW’ın üstüne çıkarsa destek fiyatındaki 

indirim oranı %7,5’e kadar yükselebilecektir (Fulton ve Mellquist, 2011: 16). Sonuç olarak, Almanya’da güneş 

enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesindeki artışların hedeflenen miktarların çok daha üzerinde gerçekleştiği Tablo 

1’de görülmektedir. Bu artışlar 2009 yılında 4446 MW, 2010 yılında 7378 MW ve 2011 yılında ise 7485 MW 
düzeylerinde gerçekleşmiştir (BP, 2017a: A5). 

Bir yandan da 2010 yılında sağlanan toplam 600 milyon avroluk araştırma-geliştirme (AR-GE) desteği sonucu 

Almanya’da güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapmak için gerekli olan ara ve yatırım malları hızla 

ucuzlamaya başlamıştır. Böylece güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi daha hızlı bir biçimde artmaya 

başlamıştır (Altenhöfer-Pflaum, 2014: 16). Sonrasında ise IEA verilerine göre 2012 yılında 66 milyon dolar (IEA, 
2013: 57), 2013 yılında 250,6 milyon dolar (IEA, 2014: 50) ve 2014 yılında da 54,7 milyon dolar tutarında AR-

GE destekleri sağlanmıştır (IEA, 2015: 45). 

Bununla birlikte, Almanya’da destek fiyatlarındaki indirim oranları 2012 yılında getirilen yeni düzenlemeden 

sonra daha da artırılmıştır. Bu yeni düzenlemeye göre ise Almanya’nın güneş enerjisine dayalı kurulu güç 

kapasitesinde 2012 yılında ortaya çıkan 7604 MW’lık artış sonucu destek fiyatlarındaki indirim %24 oranında 

gerçekleşmiş, 10 MW’ın üzerinde kurulu güç kapasitesine sahip olan tesisler için destek fiyatı tamamen 
kaldırılmıştır. Sonuç olarak, 2012 yılı Nisan ayında açılan ilk ihalede güneş enerjisine dayalı kurulu güç 

kapasitesince üretilen elektrik için belirlenen fiyat kWh başına 0,0917 avro, Ağustos ayında açılan ikinci ihalede 

de kWh başına 0,0849 avro gibi düşük düzeylerde gerçekleşmiştir (Mir-Artigues del Rio, 2016: 316). Ancak bu 

düzenleme sonucunda güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesindeki artışın ivme kaybına uğradığı Tablo 1’de 

görülmektedir. Söz konusu artış 2013 yılında 3304 MW, 2014 yılında 2006 MW, 2015 yılında 1456 MW ve 2016 

yılında 1476 MW düzeylerinde gerçekleşmiştir (BP, 2017a: A5). Almanya’da güneş enerjisinin teşvik edilmesi 

için üreticiye destekleme fiyatı olarak yapılan ödemeler 2015 yılına kadar toplam 50 milyar avro düzeyine 

yaklaşmıştır (Wirth, 2016: 21). 

 2.2  Çin Örneği 

Çin’de kömür yakıtlı santrallerin kullanım oranını düşürerek yenilenebilir kaynakların kullanım oranını artıracak 

olan gelişme, Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 2006 yılında ortaya çıkmıştır. Bu tarihten 

itibaren yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu güç kapasitelerindeki artışlar önemli ivme kazanmıştır (Lo, 2014: 

509). Sonuç olarak, Tablo1’de görüldüğü gibi, 2016 yılına gelindiğinde Çin’in güneş enerjisine dayalı kurulu güç 

kapasitesi bu konuda en yakın takipçileri olan Japonya, Almanya ve ABD’nin güneş enerjisine dayalı kurulu güç 

kapasitelerinin yaklaşık iki katına ulaşmıştır (BP, 2017a: A5). 

 Büyüme (%) 

2007 15,38 

2008 26,67 

2009 84,21 

2010 142,86 

2011 317,65 

2012 90,14 

2013 162,81 

2014 59,98 

2015 53,38 

2016 79,35 

Tablo 3. Son On Yılda Çin’in Güneş Enerjisine Dayalı Kurulu Güç Kapasitesindeki Büyüme (%) Kaynak: BP 

(2017a: A5). 



SESSION 3C: Sektörel analiz 313 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Çin’in güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 

yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana oldukça yüksek oranlarda artmış, bu oran 2011 yılında %317,65 düzeyine 

kadar çıkmıştır (BP, 2017a: A5). 

2006 yılında yürürlüğe konan Yenilenebilir Enerji Kanunu’yla birlikte Çin’de güneş enerjisine dayalı kurulu güç 

kapasitesinin yanında güneş modülü imalatı hızla artmaya başlamıştır. Artan güneş modülü imalatının büyük bir 

bölümü ihracat amacıyla yapılmıştır (Hughes ve Meckling, 2017: 257). Örneğin ABD 2011 yılında güneş modülü 

ithalatının yarısından fazlasını Çin’den yapmıştır (Deutch ve Steinfeld, 2013: 9). Sonuç olarak, 2007 – 2013 yılları 

arasında dünyadaki toplam güneş modülü imalatı içerisinde Çin’in payı %33,26’dan %64,05’e yükselmiştir. Aynı 

süreçte bu üretimde Almanya’nın payı %18,54’ten %4,20’ye, Japonya’nın payı %17,71’den %6,07’ye, ABD’nin 

payı ise %8,77’den %2,36’ya düşmüştür (GTM Research, 2015). Çin’in bu sektördeki hızlı yükselişi öncelikle 

Avrupa’daki güneş modülü üreticilerinin gelir kaybına uğramasına neden olmuştur. Bu üreticilerin 2012 yılı 

Temmuz ayında kurduğu EU ProSun adlı birliğin baskıları sonucu Avrupa ülkeleri Çin’den yaptıkları güneş 

modülü ithalatını yaklaşık %6,5 oranında düşürmüşlerdir. Bu oran Çin’in o dönemde yaptığı toplam güneş modülü 
ihracatının %60’ına denktir. Buna karşılık Çin Ticaret Bakanlığı ABD’den ve Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan 

ve güneş modülü üretiminde kullanılan ara mallarının ithalatına ek gümrük vergisi getirmiştir. Bu ara malları için 

Çin çok büyük bir pazar olduğundan ABD’de ve AB’de söz konusu ara mallarının üreticilerinden bazıları üretim 

tesislerini kapatma noktasına gelmişlerdir. Böylece Çin ile ABD ve AB arasında bir ticarî savaş başlamıştır (Mir-

Artigues ve Del Rio, 2016: 327). ABD 2011-2012 ve 2013-2014 dönemlerinde Çin’den yaptığı güneş modülü 

ithalatına iki defa müdahale etmiştir. İlk olarak 2012 yılında %14,78 ile %15,97 aralığındaki oranlarda vergiler 

getirilmiştir. Ayrıca Çin’in, pillerini Tayvan’dan ithal ettiği güneş modüllerini de hesaba katarak ABD 2014 yılında 

hem Çin hem de Tayvan üretimi olan güneş pili ve modüllerinin ithalatına vergiler uygulamıştır. Bu vergiler Çin 

ürünleri için %26,71 ile %165 aralığındaki oranlarda, Tayvan ürünleri için ise %11,45 ile %27,55 aralığındaki 

oranlarda uygulanmıştır (Hughes ve Meckling, 2017: 257). 2013 yılı Haziran ayında ise Avrupa Komisyonu 

Çin’den ithal edilen güneş modülleri konusunda bir müzakere sürecinin başlatılmasına karar vermiştir ve 1 ay 
içerisinde anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre AB’nin Çin’den daha önce 0,38 avro/W fiyatından ithal ettiği 

güneş modüllerini 0,56 avro/W taban fiyatından ithal etmesine ve bu ithalata 2015 yılının sonuna dek yıllık 7 GW 

üst sınır uygulanmasına karar verilmiştir. Bunun yanında, ihracatın ise 0,56 avro/W fiyatından daha düşük 

olanlarının ya da miktar olarak yıllık üst sınırı aşan kısmının ortalama %47,6 oranında antidumping vergilerine 

tâbi olmasına karar verilmiştir. AB’den Çin’e yapılan aramalları ticareti için ise böyle bir anlaşmaya 

varılamamıştır. Bu yüzden Çin’in iki yıldır uyguladığı gümrük vergilerine karşılık AB, binaların dış yüzeylerini 

kaplamakta kullanılan Çin kökenli güneş kontrol camlarına gümrük vergisi uygulamaya başlamıştır. Avrupa 

Komisyonu 2015 yılı Ağustos ayında Çin’den ithal ettiği güneş kontrol camlarına %75’e varan oranlarda 

antidumping vergileri uygulamıştır (Mir-Artigues ve Del Rio, 2016: 328). 

Çin daha 2007 yılında güneş modülü üretiminde dünyada lider konuma yükselmiş olmasına rağmen, Çin’in 

güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi dünyadaki toplam kurulu güç kapasitesinin 2008 yılında halen %1’i 

kadardır. Ayrıca, ABD ve AB’nin Çin üretimi güneş modüllerine karşı verdikleri ve 2012 yılında başlayan ticarî 

mücadele Çin’in bu ürünlerden yaptığı ihracatına zarar vermiştir. Bu durum Çin’deki aşırı güneş modülü 

üretiminin yurtiçinde talep edilmesine yönelik olarak FIT politikası uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır (Wang, 

vd., 2016: 2-3). Çin’deki FIT politika uygulamaları 2011-2013 ve 2014-2016 olarak iki döneme ayrılabilir. İlk 

olarak 2011 yılı Temmuz ayında FIT politikaları uygulanmaya başlamıştır. Buna göre, Tibet bölgesi de dahil olmak 

üzere ülkenin tamamında, Temmuz ayı öncesinde kabul edilen ve yıl sonuna kadar uygulamaya geçirilecek olan 
projeler için 1,15 yuan/kWh (0,17 dolar) fiyat belirlenmiştir. Temmuz ayı öncesinde ya da sonrasında kabul 

edilmekle birlikte, 2012 yılından itibaren uygulamaya geçirilecek olan projeler için ise 1 yuan/kWh (0,15 dolar) 

fiyat belirlenmiştir (Ball, vd., 2017: 148-149).  

2013 yılı Ağustos ayında Çin’de uygulanan FIT politikası yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre, Tibet 

hariç olmak üzere, güneş potansiyeli temel alınarak ülke üç bölgeye ayrılmıştır. Daha yüksek güneş enerjisi 

potansiyeline sahip olan bölgeden daha düşük potansiyele sahip olan bölgeye doğru gidildikçe güneş enerjisine 
dayalı olarak elektrik enerjisi üretimine yapılan ödeme azalmaktadır (Ball, vd., 2017: 149). Bunlardan I. Bölge 

için 0,90 yuan/kWh, II. Bölge için 0,95 yuan/kWh ve III. Bölge için 1,00 yuan/kWh fiyatları belirlenmiş ve 20 yıl 

süresince FIT uygulanmasının devam etmesine karar verilmiştir. 2015 yılı Aralık ayında bu fiyatlar revize edilerek 

I. Bölge için 0,80 yuan/kWh, II. Bölge için 0,88 yuan/kWh ve III. Bölge için de 0,98 yuan/kWh fiyatlarından FIT 

uygulanmaya başlamıştır. Ancak bu son tarifeler 1 Ocak 2016 tarihinden sonra kabul edilen ya da 1 Ocak 2016 

tarihinden önce kabul edilmiş olsa da 30 Haziran 2016 tarihinden sonra faaliyete geçecek olan projeler için geçerli 

olmuştur (Ye vd., 2017: 498). Bu fiyatları ödeyen endüstriyel ve ticari kullanıcılardan ayrıca bir de 0,019 

yuan/kWh ek kesinti de alınmaktadır (NDRC, 2015). 

Bölge FIT (yuan/kWh) Yıllık Potansiyel (kWh/m2) 

I 0,80 >1700 

II 0,88 >1350 ; <1700 

III 0,98 <1350 

Tablo 4. Aralık 2015’te Uygulanmaya Başlayan FIT Politikası Kaynak: IEA (2016: 12). 
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Tablo 4’te 2015 yılı Aralık ayında uygulamaya konulan FIT politikası bölgelerin güneş enerjisi potansiyelleriyle 

birlikte görülmektedir. Buna göre güneş enerjisi potansiyeli yıllık 1700 kWh/m2’den büyük olan kesimler I. 

Bölgeye, 1350 kWh/m2 ile 1700 kWh/m2 aralığında olan kesimler II. Bölgeye ve 1350 kWh/m2’den küçük olan 

kesimler ise III. Bölgeye dahil edilmiştir. 2016 yılının Aralık ayında FIT uygulamaları yeniden düzenlenmiş ve her 

bir bölgeye kWh başına yapılan ödemeler tekrar indirime tâbi tutulmuştur. Bu indirimle birlikte destekleme 

fiyatları I. Bölge için 0,65 yuan/kWh, II. Bölge için 0,75 yuan/kWh ve III. Bölge için de 0,85 yuan/kWh olmuştur 

(IEA, 2016: 12). 

Bölge FIT (yuan/kWh) Yıllık Potansiyel (kWh/m2) 

I 0,65 >1700 

II 0,75 >1350 ; <1700 

III 0,85 <1350 

Tablo 5. Aralık 2016’da Uygulanmaya Başlayan FIT Politikası Kaynak: IEA (2016: 12). 

Çin’i üç bölgeye ayıran ve 20 yıl boyunca uygulanması öngörülen FIT politikasıyla birlikte 2013 yılında güneş 

enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinin %162,81 oranında arttığı ve devam eden hızlı artışlarla Çin’in bu konuda 
açık ara lider konuma yükseldiği Tablo 2 ve 3’te görülmektedir (BP, 2017a: A5). Ancak ne yazık ki Çin’de 

uygulanan AR-GE faaliyetlerine ilişkin olarak 2012 yılında yapılan 79 milyon dolar tutarındaki destek dışında bir 

veri mevcut değildir (IEA, 2014: 50). 

 2.3  ABD Örneği 

ABD’de fotovoltaik hücre üretimine 1950’li yılların ikinci yarısında uzay çalışmalarıyla birlikte başlanmıştır. 

Yeryüzünde kullanılmak üzere 1970’li yılların ilk yarısında üretilmeye başlanan fotovoltaik hücreler ise o 
dönemde yüksek maliyetleri nedeniyle elektrik üretiminde değil, iletişim sektöründe ve çok küçük panellerin 

ürettiği elektriğin yeterli olduğu hesap makinelerinde kullanılmıştır. Ancak bu yıllarda üretim etkinliği hızla 

artmaya başlayan güneş modüllerinin maliyetleri 1976 – 1996 yılları arasında onda birine düşmüştür. Bu düşüşte 

özellikle AR-GE faaliyetleri etkili olmuştur (Norberg-Bohm, 2000: 133-134). 

ABD’de 50 adet eyalet vardır. Bunlardan ülkenin güney batısında yer alan eyaletler diğer eyaletlere göre daha 

yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Bu nedenle ABD’nin güneş enerjisinden yararlanmaya yönelik 
politikaları eyaletlere göre bazı değişiklikler göstermektedir (Tian, vd., 2016: 25). Ancak ülkedeki federal hükümet 

tüm bu eyaletler için temel olarak iki farklı destek politikası uygulamaktadır. Bunlar Yatırım Vergi Kredisi 

(Investment Tax Credit: ITC) ve Temiz Güç Planı (Clean Power Plan: CPP) olarak adlandırılan teşvik 

politikalarıdır (Fuller ve Guo, 2017: 132). 

Öncelikle ITC’ye bakılacak olursa, bu politikanın öngördüğü koşullar 2005 yılında yürürlüğe giren Enerji 

Politikası Kanunu ile düzenlenmiştir (SEIA, 2018). Bu kanuna göre 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2007 tarihleri 
arasında faaliyete geçen ve yerleşiklere ve ticari işletmelere ait olan güneş enerjisi sistemleri için üstlenilen vergi 

yükümlülüklerine %30 oranında indirim uygulanmaktadır (PL 109 – 58, 2005: Sec.25D ve 48). 2006 yılında 

yürürlüğe konan Vergi İndirimi ve Sağlık Hizmetleri Kanunu ile ITC’nin geçerlilik süresi bir yıl daha ileri alınarak 

31 Aralık 2008 tarihine kadar uzatılmıştır. Sonrasında bu süre Acil Ekonomik İstikrar Kanunu ile 2008 yılında 8 

yıl daha uzatılmıştır. 2015 yılında ise bu ödeneklere ilişkin olarak çıkarılan torba kanun ile söz konusu süre 2023 

yılının sonuna kadar faaliyete geçecek olan güneş enerjisi sistemlerini de kapsayacak biçimde genişletilmiştir. ITC 

oranının 2020 yılında %26’ya, 2021 yılında da %22’ye düşürülmesi planlanmaktadır. 2021 yılından sonra ise 

yerleşiklere ait olan güneş enerjisi sistemleri için üstlenilen vergi yükümlülüklerine uygulanan ITC’nin aşama 

%0’a indirileceği, ticari işletmelere ait olan güneş enerjisi sistemleri için ise bu oranın zaman içerisinde %10’a 

indirilerek bu oranda sabitleneceği öngörülmektedir (SEIA, 2018). Bu arada 2014 yılında güneş modülü 

üreticilerine 439 milyon dolar AR-GE desteği sağlanmıştır (IEA, 2015: 45). 

Temiz Hava Kanunu altında 23 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren son Temiz Güç Planı ile eyaletlerdeki 

karbon salınımının 2020 yılı itibariyle 2005 yılı karbon salınımı düzeyinin %26 oranında azaltılması, 2030 yılı 

itibariyle de %32 oranında azaltılması gerekmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Temiz Güç Planı 

çerçevesinde eyalet düzeyinde Yenilenebilir Portföy Standartları (Renewable Portfolio Standards: RPSs) 

uygulanmaktadır. Buna göre her bir eyaletin farklı yenilenebilir enerji politikası ve karbon salınımı azaltma 

hedefleri vardır (Fuller ve Guo, 2017: 132). RPS fosil kaynaklar ve nükleer kaynaklardansa her eyalette belirli 
oranlardaki enerjinin, güneş enerjisi sistemleri gibi, belirli yenilenebilir enerji teknolojileri kullanılarak 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır (NREL, 2018). Washington D.C.’nin yanı sıra ABD’deki 23 eyalette güneş 

enerjisi sistemlerine yönelik RPS uygulaması vardır ve SRPS adıyla anılmaktadır (Zhou, 2015: 9).  

RPS’lere uygun hareket edilebilmesine katkı sağlamak amacıyla sonrasında Yenilenebilir Enerji Sertifikası 

(Renewable Energy Certificate: REC) kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. İlk defa New Jersey’de 2005 yılında 
oluşturulan güneş enerjisine yönelik REC piyasaları Washington D.C.’nin yanı sıra 9 eyalette aktif durumdadır. 

Güneş enerjisine yönelik REC’ler SREC olarak adlandırılmaktadır. Bunlar güneş enerjisi sistemlerinin üretim 

niteliklerini temsil etmektedir ve elektrik enerjisinden bağımsız olarak bu sertifikaların ticaretinin yapılmasına 

olanak sağlamaktadır (Bird, vd., 2011: 1). Böylece RPS ile belirlenen zorunlu yenilenebilir enerji üretimini 

gerçekleştiremeyen düşük potansiyele sahip eyaletler bu sertifikalara ödeme yaparak güneş enerjisine dayalı 
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elektrik üretimine katkı yapmış olmaktadır. Bu da güneş enerjisine dayalı olarak elektrik üretimini artırmak adına 

üreticiler için bir teşvik teşkil etmektedir. 

Yenilenebilir enerji potansiyelleri daha düşük olan eyaletlerin RPS’lerde belirtilen oranlarda yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanamamaları karşısında REC’lere ek olarak bir de Net Sayaç uygulaması vardır. Bu 

uygulamaya göre güneş enerjisi sistemlerine sahip olan yerleşik ve ticari üreticiler ürettikleri elektriğin ihtiyaç 

fazlasını şebekeye geri satabilmektedirler. Böylece güneş enerjisi sistemlerine sahip olan yerleşikler ve ticari 

işletmeler elektrik faturalarını düşürme olanağına sahip olabilmektedirler. Washington D.C. ile birlikte 44 eyalette 

net sayaç teşviki uygulanmaktadır (Fuller ve Guo: 2017:133). Bu uygulamanın da koşulları eyaletlere göre farklılık 

göstermektedir. Net sayaç politikasının uygulandığı eyaletlerin 34 tanesinde üreticinin ihtiyaç fazlası olan ve 

şebekeye satılan elektrik de normal piyasa fiyatıyla aynı fiyattan satın alınmaktadır. Geri kalan eyaletlerde bu 

ihtiyaç fazlası üretim daha fiyatlardan satın alınmaktadır (Rogers ve Wisland, 2014: 8). Bu uygulama sayesinde 

REC uygulamasında olduğu gibi güneş enerjisi potansiyelleri düşük olan eyaletler için RPS’lerle belirlenen 

oranlardaki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma zorunluluklarını yerine getirmek mümkün 
olabilmektedir. Bunun yanında uygulamadan yararlanan üreticiler için de elektrik faturalarını düşürmek adına 

güneş enerjisine dayalı elektrik üretimlerini artırmak yönünde bir motivasyon ortaya çıkmaktadır. Tüm bu destek 

politikalarının sonucunda 2016 yılına gelindiğinde ABD’nin güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi 400300 

MW düzeyine ulaşmıştır (BP, 2017a: A5). 

 3  Türkiye’de Güneş Enerjisi 

Dünyada güneş enerjisi konusunda başı çeken ülkeler arasında Avrupa ülkelerinin önemli bir yeri olduğu 

Tablo1’de görülmektedir. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Avrupa’nın en fazla güneş alan güney ülkeleriyle 

benzer enlemler üzerinde yer alması ve görece geniş bir yüzölçümüne sahip olması bakımından, bu başı çeken 

ülkeler arasında yer alma olanağına sahiptir. Ancak bu konuda Türkiye’nin önemli atılımlar yapmaya ihtiyacı 

vardır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Almanya örneğinde görüldüğü gibi, güneş enerjisi 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması oldukça maliyetli ve zaman alan bir süreçtir. Bununla birlikte, 

temiz bir enerji kaynağı olan güneş konusunda sahip olduğu potansiyeli kullanabilmesi Türkiye için enerji arz 

güvenliği açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

 3.1  Türkiye’de Kurulu Güç Kapasitesi ve Güneş Enerjisi Potansiyeli 
Birincil enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü çok yüksek oranlarda dışa bağımlı olduğu fosil yakıtlardan 

karşılayan Türkiye’nin toplam kurulu güç kapasitesinin yarısına yakınını sadece doğal gaz ve kömür yakıtlı termik 

santraller oluşturmaktadır. 2016 yılında bu kapasite içerisinde doğal gaz yakıtlı santrallerin payı %24,9, kömür 

yakıtlı santrallerin payı da %22,1 olarak gerçekleşmiş ve ikisinin toplamı %47 olmuştur (TEİAŞ, 2017). Ancak 

Türkiye toplam doğal gaz arzının %99,2’sini ithalat yoluyla karşılamıştır (EPDK, 2017: V). Bunun 2015 yılında 

toplam kömür arzının %63,4’ü de yine ithalat yoluyla karşılanmıştır (TKİ, 2017). 

 

Şekil 1: Türkiye’nin Kurulu Güç Kapasitesi Kaynak: TEİAŞ (2017). 

Türkiye güneş enerjisi konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 
(ETKB) oluşturulan Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası’na (GEPA) göre, Türkiye’nin yıllık toplam güneşlenme 

süresi ortalama 2741 saattir. Bu da günlük ortalama 7,5 saate tekabül etmektedir. Bunun yanında yıllık toplam 

ışınım şiddeti metrekare başına ortalama 1527 kWh’tir. Bu ise metrekare başına günlük ortalama 4,18 kWh’e denk 

gelmektedir (ETKB, 2018). Bu verilere göre, Türkiye güneş enerjisi potansiyeli bakımından Avrupa’da 

İspanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır (Dinçer, 2011: 10). 
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Şekil 2. Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) Kaynak: YEGM (2012b). 

Şekil 2’de ETKB tarafından hazırlanmış olan Türkiye için Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) 

görülmektedir. Buradaki renkler maviden kırmızıya doğru dönüştükçe güneş enerjisi potansiyeli artmaktadır. Bu 

bakımdan, Türkiye’nin metrekare başına yıllık en fazla güneş enerjisi potansiyeline sahip olan bölgesi 1460 

kWh/m2–yıl ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni 1390 kWh/m2–yıl ile Akdeniz 

Bölgesi, 1365 kWh/m2–yıl ile Doğu Anadolu Bölgesi, 1314 kWh/m2–yıl ile İç Anadolu Bölgesi, 1304 kWh/m2–

yıl ile Ege Bölgesi, 1168 kWh/m2–yıl ile Marmara Bölgesi ve 1120 kWh/m2–yıl ile Karadeniz Bölgesi takip 
etmektedir (YEGM, 2012c). 

 3.2  Türkiye’de Güneş Enerjisine Yönelik Teşvik Politikaları ve Yaşanan Gelişmeler 

Türkiye’de de, Almanya ve Çin’de olduğu gibi, bu konuda öncelikle FIT ile karşılaşılmaktadır. 2005 yılında 

çıkarılan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun’da (kısaca Yenilenebilir Enerji Kanunu-YEK) 2010 yılında yapılan değişiklikle her bir yenilenebilir kaynak 

için farklı bir destekleme fiyatı belirlenmiştir. Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş güneş 
enerjisine dayalı elektrik üretimi yapan üretici on yıl süreyle 1 kWh’lik elektrik üretimi karşılığında 0,133 dolar 

(yani 13,3 cent dolar) almaktadır (5346 Sayılı Kanun, Madde 6). Bu fiyat yenilenebilir kaynaklar arasında 

biyokütle enerjisiyle birlikte en yüksek fiyattır ve günümüz itibariyle Türkiye’de nihai tüketicilerin ödediği tek 

zamanlı elektrik fiyatının 2 katı düzeyindedir. Ayrıca, üretim tesisini oluşturan mekanik ya da elektromekanik 

aksamın yurt içinde üretilmiş olan her bir parçası için 5 yıl süreyle üreticiye ek ödemeler yapılmaktadır. Eğer bu 

aksamın bütün parçaları yurtiçinde üretilmişse fotovoltaik sistemler için en yüksek fiyat kWh başına 0,2 doları (20 

cent dolar), yoğunlaştırıcı güneş enerjisi sistemleri için de en yüksek fiyat kWh başına 0,225 doları (22,5 cent 

dolar) bulmaktadır (5346 Sayılı Kanun, Madde 6/B). 31 Aralık 2015 tarihinden sonra işletmeye giren üretim 

tesisleri için ise koşullar bu fiyatları geçmeyecek biçimde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir (5346 

Sayılı Kanun Madde 6). Bunun yanında, kendisi için üretim yapan üreticinin ihtiyaç fazlasını da her bir bölgeye 

göre değişen yetkili dağıtımcı şirketler yine 0,133 dolar fiyatından 10 yıl süreyle satın almak zorundadır (5346 

Sayılı Kanun Madde 6/A). 

Bu fiyat desteği dışında birtakım farklı teşvik politikaları da uygulanmaktadır. Bunlar arasında üretim tesisi 

kurulumunda ortaya çıkacak arazi ihtiyacına yönelik uygulamalar vardır. YEK’in 8. Maddesinde 2010 yılında 

yapılan değişiklikle kamuya ait olan arazilerde en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar faaliyete geçmiş olan 

yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisleri için faaliyete geçtikleri ilk 10 yıl süresince izin, kira, irtifak 

hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 oranında indirim uygulanmaktadır (5346 Sayılı Kanun Madde 8). Bunun 

yanında, üreticilerin ödemekle yükümlü olduğu vergilere ilişkin de bazı düzenlemeler yapılmıştır. 19 Haziran 2012 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3305 sayılı bakanlar kurulu kararıyla güneş enerjisine dayalı elektrik üretim 

tesisi yatırımları için Genel Teşvik Sistemi kapsamında; 

1. yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödememe, 

2. yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat için KDV ödememe,  

3. ve yatırımlar sonucu ortaya çıkacak ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete 
denk gelen kısmını 10 yıl süreyle ödememe 

şeklinde teşvikler sağlanmıştır (Resmi Gazete, 2012). Ancak 25 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de bu 

Kararda yapılan değişiklikle yurtdışından ithal edilen güneş panelleri teşvik belgesi kapsamından çıkarılmıştır 

(Resmi Gazete, 2016a: 31). Böylece güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapacak olan üreticiler güneş paneli 

ithalatında KDV ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamaz duruma gelmiştir. Bu, yurtiçi üretimi teşvik etmek 

amacıyla yapılmış bir değişikliktir, fakat AR-GE faaliyetleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de 
güneş paneli üretimi görece çok yeni başlamış olduğu için AR-GE desteği olmaksızın böyle bir düzenlemeye 

gitmek olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. 

Bu AR-GE destekleri 8 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme 

Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelikte 2013 yılında yapılan değişikliklerle yeniden 
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düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte tesis kurulumunu gerçekleştirecek firma tarafından yürütülecek olan AR-

GE faaliyetlerinin desteklenme oranı ve desteklenme süresi şu biçimde belirlenmiştir: Oluşturulacak 

değerlendirme heyeti tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için öncelikle bir bütçe belirlenmekte ve 

bu bütçenin en fazla %80’i iki yıl süreyle ETKB tarafından, geriye kalan %20’lik kısmı ise firma tarafından 

karşılanmaktadır. Öngörülen bütçenin yetersiz kalması durumunda yapılacak yeni değerlendirme sonucuna göre 

toplam bütçenin en fazla %10’u kadar ek bütçe verilebilmektedir. Bunlar AR-GE faaliyetlerinin desteklenme 

oranına yönelik düzenlemelerdir. AR-GE faaliyetinin desteklenme süresine yönelik düzenlemelere göre ise 
projenin tamamlanması için iki yıl süre verilmektedir. Eğer iki yıl içerisinde proje sona ermezse yine yapılacak 

değerlendirme sonucuna bağlı olarak en fazla, 6’şar aylık iki dönem ek süre verilebilmektedir (YEGM, 2012c). 

Bütün bu destekleyici düzenlemelerin sonucunda, genel olarak enerji sektöründe ve özel olarak da güneş 

enerjisine dayalı elektrik üretimi konusunda yaşanan gelişmelere gelindiğinde, günümüzde ortaya çıkan tablo 

henüz istenilen sonuçlara ulaşılamadığını göstermektedir. 2014 yılında ETKB’nin 2015-2019 dönemine yönelik 

strateji planı yayınlanmıştır. Buna göre, 2019 yılına kadar doğal gazın elektrik üretimi içindeki payının 2014 
yılında gerçekleşen %47,85’ten %38 düzeyine indirilmesi ve bu orandaki azalışın yenilenebilir kaynakların 

paylarındaki artışla karşılanması hedeflenmiştir (ETKB, 2014: 35). Daha 2015 yılında bu hedef tutturulmuş ve 

doğal gazın Türkiye’nin toplam elektrik üretimine katkısı %37,9’a düşmüştür. Ancak doğal gazın payındaki bu 

%9,95’lik azalışın %9,52’lik kısmı, yani neredeyse tamamı, sadece hidrolik kaynakların payındaki artışla 

karşılanmıştır (TEİAŞ, 2017). Bunun yanında, daha önce ETKB tarafından 2023 yılı hedefi olarak belirlenen 3000 

MW’lık (ETKB, 2018) güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi hedefi 4 yıl geri çekilerek 2019 yılı hedefi 

olarak belirlenmiştir (ETKB, 2014: 40). 

2016 yılında Türkiye’de güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesi 832,5 MW düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu 

kurulu güçle yapılan elektrik üretimi ise 1043,1 GWh’tir ve bu üretim Türkiye’nin 2016 yılında yaptığı toplam 

elektrik üretiminin %0,38’i kadardır (TEİAŞ, 2017). Ancak, 9 Eylül 2015 tarihli Resmi Gazete’de 

Konya/Karapınar’daki 27 km2 alana sahip olan bir arazide 1000 MW kurulu güç kapasiteli bir güneş enerjisi 

santrali ve bu santral için gerekli olan teçhizatın üretileceği bir fabrikanın kurulmasına ilişkin olarak YEGM 

tarafından ihale açılacağı ilan edilmiştir (Resmi Gazete, 2015). 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da 

gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi’nde YEGM yetkilileri tarafından yapılan sunumda bu projenin 

detaylarına değinilmiştir. Buna göre, kurulacak bu santralde kullanılacak teçhizatın en az %75 oranında yerli 

üretim olması, fabrikanın ise ihale alındıktan sonraki 18 ay içerisinde faaliyete geçmesi gerekmektedir. Fabrika 

işletmecisine 15 yıl süreyle AR-GE faaliyeti yürütmesi ve fabrikada en az %90, AR-GE faaliyetlerinde en az %80 
oranlarında yerli istihdam zorunluluğu getirilmiştir. Santralin ise en fazla 36 ay içerisinde kurulumunun 

tamamlanması gerekmektedir. İhalenin bu koşullarda 2016 yılı Kasım ayı içerisinde açılacağı ifade edilmiştir 

(GÜNDER, 2016). Ancak 9 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de ihalenin 2017 yılı Şubat ayına ertelendiği ilan 

edilmiş (Resmi Gazete, 2016c) ve ihale 20 Mart 2017 tarihinde sonuçlanmıştır (AA, 2018). 

 4  Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde dünyadaki enerji ihtiyacının halen büyük bir bölümünü karşılamakta olan fosil yakıtlar, yoğun bir 

biçimde sera gazı salınımına yol açarak canlıların sağlığını tehdit etmektedirler. Ayrıca fosil yakıtlar tükenebilir 

kaynaklar oldukları için günün birinde çok ciddi boyutlarda enerji krizlerinin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu 

nedenle alternatif enerji kaynaklarından güneş, temiz ve tükenmeyen bir kaynak olarak, son yıllarda ön plana 

çıkmıştır. Aslına bakılacak olursa; gelişmiş ülkelerin güneş enerjisi teknolojileri üzerine yoğun çalışmalar 

yürütmelerinin temel nedeni, bu ülkelerin enerji konusunda genel olarak ithalat bağımlısı olmaları ve güneşin 

bedava bir kaynak olmasıdır denilebilir. Fosil yakıtlar yerine güneş enerjisinden etkin biçimde yararlanmak 

ülkelerin enerji ithalatını kısabilmesi bakımından önemlidir. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına verilen teşvikler 2005 yılında yürürlüğe konan 5346 

sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında yürütülen güneş enerjisine yönelik çalışmaların sonucu 

olarak, günümüzde Türkiye’nin toplam kurulu güç kapasitesi içerisinde güneş enerjisine dayalı kurulu güç 

kapasitesi henüz çok düşüktür. Dolayısıyla, Türkiye’de görece yüksek güneş enerjisi potansiyeline rağmen, güneş 

enerjisine dayalı elektrik üretiminin henüz son derece yetersiz olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin 

güneş enerjisinden daha fazla yararlanabilmesine yönelik politikalar, bu konudaki öncü ülkeler olan Almanya, Çin 

ve ABD’de yürütülen politikalarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ancak Türkiye’deki teşvik uygulaması bu 

ülkelerdeki uygulamalara göre biraz farklı işlemektedir. Yoğun olarak FIT uygulaması yürüten Almanya ve Çin’de 

destek fiyatları her yıl belli oranlarda azalmış, yani üreticiler için maliyetleri kısmak adına bir motivasyon söz 
konusu olmuştur. Türkiye’de ise 10 yıl süreyle sabit fiyat uygulaması tercih edilmiştir. Ayrıca, yerli üretimi teşvik 

etmek amacıyla yurtiçinde üretilmiş olan makine-teçhizatı kullanarak maliyetlerini düşüren üreticiye verilen fiyat 

desteği artmaktadır. Bu durum üretim maliyetlerini düşürmek adına üreticinin çaba sarf etmesini engelleyecektir. 

Fakat Almanya ve Çin’deki gibi yıllık fiyat indirimi uygulamasını Türkiye’de gerçekleştirebilmek için AR-GE 

faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir. Karapınar YEKA, ağır ihale koşullarına rağmen, bu konuda olumlu bir 

gelişmedir. 
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Türkiye’de güneş enerjisine dayalı kurulum maliyetleri henüz yüksek olduğu için destek fiyatının ilk aşamada 

mümkün olduğunca yüksek bir düzeyde belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında, destekleme fiyatları ne kadar 

yüksek tutulursa devletin sırtına o kadar büyük bir yük binmektedir. Örneğin Almanya 2015 yılına kadar bu fiyat 

desteğine toplam 50 milyar avro ödemiş ve önemli miktardaki AR-GE destekleriyle birlikte güneş enerjisine dayalı 

elektrik üretimi için gerekli olan makine-teçhizatın düşük maliyetlerle üretildiği bir endüstri yaratmayı başarmıştır. 

Burada çok yüksek tutarlardan söz edilmesine rağmen, Türkiye’nin doğal gaz maliyetini azaltması hem destek 

fiyatlaması hem de AR-GE desteği bakımından önemli bir kaynak yaratılmasını sağlayacaktır. Kurulum 
maliyetlerinin zaman içerisinde azaltılmasıyla birlikte destek fiyatına Türkiye’de de indirim uygulanması 

gerekmektedir. Böylece, Karapınar YEKA gibi projeler ilerleyen yıllarda artacaktır. Bu tür projelerin artması ise 

bedava, temiz ve tükenmeyen bir kaynak olan güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinin artmasını 

sağlayacaktır. 
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Abstract 

The pollutants emitted in the surroundings of motor vehicle exhausts vary according to the type of engine cycle, 
the use of fuel and the use of catalytic converters. Harmful compounds emitted from internal combustion engine 

exhaust (IYM) exhausts; HC Hydro Carbon, CO Carbon Monoxide, NOx Nitrogen Oxides and Particulate 

substances. Without the Catalytic Converter, the pollutant value of a motor vehicle operating with the Otto cycle 

and using gasoline is the highest. Diesel Motor Vehicles, which work with the Diesel cycle later, are the cleanest 

of these vehicles, which use the Otto cycle and use LPG. It is estimated that more than half of the polluters that 

lead to air pollution in large cities come from exhausts of motor vehicles. HC Hydrocarbons cause cancers in living 

things, CO poisoning carbon monoxide living things, causing deaths in case of excessive respiration. NOx 

Nitrogen Oxides disrupt the balance of nature as acid rain. CO2, which is thought to cause less damage, causes 

greenhouse effect in the atmosphere, causing the climate to change and the average temperature to increase. This 

study is to examine the effects of air pollution caused by exhaust gases on domestic pets, plant cover and water 

and other environment in the city.  

 1  Giriş 

İYM’lu taşıtların çevreye verdiği en önemli zararlardan biri dünyanın ortalama sıcaklığını yükseltmesidir. Her 

biri birer ısı kaynağı olan bu taşıtların motorlarında kullanılan yakıtın benzin motorlarında yaklaşık %35’i hareket 

enerjisine dönüştürülebilirken %65 civarında önemli bir oranı ısı enerjisi olarak atmosfere atılmaktadır. Diesel 

motorlarında ise bu oran yine yaklaşık %40 civarında hareket enerjisine dönüştürülürken yakıt enerjisinin %60’ı 
atmosfere atılmaktadır (Borat 1987, İçten Yanmalı Motorlar). Diesel motorlarda yanma sıcaklıklarının yüksek 

olması dolayısıyla Otto çevrimi ile çalışan motorlara göre NOx emisyonları daha yüksektir. Deniz seviyesi 

civarında atmosferde % 79 Azot, yaklaşık %21 oksijen gazı bulunur. İçten Yanmalı Motorlarda (İYM) yanma 

havanın oksijeni ile gerçekleştirilirken atmosferdeki Azot yanma sırasında azot oksite dönüşerek egzozdan 

atmosfere atılır. 

Havanın piston içerisinde sıkıştırılıp 500 o C civarına kadar yükselen sıcaklıktaki silindir içerisine püskürtülen 
yakıtın ateş alması ve yanma sonucunda egzozdan atılan HC Hidro karbonlar ve CO Karbon Monoksitin katalitik 

konvertörlerde tekrar yakılarak Karbon dioksite dönüştürülmeleri sağlanırken NOx’lerin dönüştürülebilmesi için 

Euro 6 regülasyonuna göre ek ağırlıklar gerektiren üre tankı gibi sistemler gerekmektedir. Bu sistemin başarılı 

şekilde çalıştırılamaması yüzünden Diesel motorları Otto çevrimine göre çalışan motorlara göre verimlerinin 

yüksek olmasına rağmen özellikle 2015’deki Birleşik Amerika’daki Volkswagen şirketinin adının karıştığı 

emisyon skandalından sonra tüm dünyada gözden düşmüştür. 

 2  İYM Egzoz Emisyonları 

Otto çevrimli, yakıt olarak benzin kullanılan motorların egzozlarından atılan gazların bileşimi: 

Azot (N2 )    %72,1 

Oksijen (O2)    %  0,7 

Su (H2O)   %13,8 

Karbondioksit (CO2) %12,3 

Kirletici gazlar  % 1,1 (Karbonmonoksit (CO), Hidrokarbonlar (HC),Azot oksitler(NOX) Partikül Madde (PM) 

 

Diesel çevrimli yakıt olarak motorin kullanılan İYM’ların egzozlarından atılan gazların bileşimi:  

Azot (N2)    %73,8  

Oksijen (O2)   % 9 

Su (H2O)   %13,8 

Karbondioksit (CO2) %12,3 

Kirletici gazlar % 0,2 (Azot oksitler(NOX), Karbonmonoksit (CO), Hidrokarbonlar (HC), Partikül Madde (PM), 

Sülfür Oksit(SO2) 
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Otto Çevrimi (Yakıt Benzin)  Diesel Çevrimi (Yakıt Motorin) 

 

Tablo 1. Otto ve Diesel Çevrimli Motorlarda Egzoz Emisyonundaki Bileşenler 

Diesel Motorlarında Motorin kullanılması ile egzozdan atılan kirletici gazların toplam oranı % 0,2 ile Otto 

Motorunun %1,1 olan kirletici gazlarının yaklaşık 1/5’i olmasına rağmen içerisindeki Azot Oksitler emisyonunun 

Otto çevrimli motora göre yüksek olması yüzünden, Diesel motorun çevreye verdiği zarar çok daha fazladır. 

Bundan dolayı Diesel motoru geliştiren Rudolf Diesel’in vatanı olan Almanya’da bile önümüzdeki yıllarda 

yasaklanıyor olması çevre için olumlu bir adımdır. Ancak otobüs ve kamyon gibi ağır vasıtalarda Diesel 
motorundan hemen vazgeçebilmek mümkün değildir. Yüksek momenti ve Otto çevrimli motorlara göre veriminin 

% 10-12 yüksek olması, dayanıklı bir motor olmasından dolayı yerine konacak başka bir güç kaynağı bulunmadan 

tamamen terkedilmesi zor görünmektedir.  

Diesel motorlarında yakıtın hava ile yakılması sonucunda ortaya çıkan reaksiyon: 

2NO + O2 → 2NO2 

En basit hali ile bu şekilde gösterilebilir. Azot oksit ayrıca hava ve su ile tepkimeye girerek Nitröz Asidin 
oluşmasına yol açar. Egzoz emisyonlarında NO, NO2 ve N2 O5 karışık olarak bulunur, onun için her üçünü de ifade 

edecek şekilde Azot Oksitler (NOx ) şeklinde gösterilir.  

 

Tablo 2. AB Egzoz kirletici limit değerleri  

Dünya’da ortalama sıcaklıkların yükselmesinde etkili olan CO2 karbon dioksit yanında Azot Oksitlerin de 

önemli payı vardır (Çetin, 2006). 

Azot oksitlerin oluşmasında IYM’lu taşıt araçlarının payının şehir merkezlerinde %50’nin üzerinde olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Seksenli yılların ortalarına doğru dizel egzoz gazlarında sıkça rastlanmayan PAH türevleri belirlendi. Bunlar is 

tanecikleri üzerindeki 'Nitroaromatlar'dır.(Nishioka, 1982) (Oghaki vd Barlas ve çalışma arkadaşları, 1986). 

Dizellerde 21 değişik Nitroaromat tespit edilmiştir. Benzinli motor emisyonlarında ise bir tür Nitroaromat 

bulunmuştur. Bu da Nitropiren'dir. Ülkemizde TBMM 2010 yılının aralık ayında Kanser hastalığı konusunun 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporunda 

Nitropireni şüpheli kanserojen maddeler (karışımlar) ya da maruz kalım durumları ve bu maddelerle ilgili olarak 
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kanser yapıcı özellik bakımından yeterli kanıtlar henüz bulunamamıştır. Devam eden araştırmalar sonucunda 

ortaya çıkacak veriler ile doğrulanabilecek bu tür emisyonlar ulaşım bölgelerinde araçlarımızdan hava, toprak, su 

gibi temel ögelere egzoz gazları ile sızan ve kanserojen etkileri ağırlıklı olarak bu tip bileşiklerden 

kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada, anayol, şehir merkezi, kırsal alan gibi çeşitli bölgelerdeki arabaların sadece 

egzoz olarak iklimsel değil toprak, besin olarak hayvanlara etkisini yaşam alanlarına göre kan değerlerindeki ağır 

metal seviyelerini ele alacak ve yıllar içerisinde yapılan araştırmalardan çıkan sonuçları değerlendirilmektedir.  

İYM'larda pistonun silindir içerisindeki sürtünmesinde özellikle demir ve petrolün içindeki diğer ağır metaller 

havaya yayılmaktadır. Ağır metaller, araç emisyonları ve araç parçalarından yayılan kimyasallar (döküm 

alaşımları, aküler, petrol bileşenleri) olmak üzere kentleşmiş bölgelerdeki birçok farklı kaynaktan gelebilir ve 

çevremizdeki en yaygın potansiyel kimyasal kirleticiler arasında olup insanlara ve hayvanlara besin zinciri, 

solunum gibi yollar ile aktarılır. 

Bu çalışmaların yapıldığı bölgelerde benzer bir görünüm ile karşılaşmaktayız. Trafik egzozu, kadmiyum (Cd) 

kirliliği üzerinde ekolojik etkileriyle ilgili endişeye yol açan bir değere sahiptir. Havaya yayılan ağır metallerden 

olan kadmiyum için çeşitli örnekleri vardır. Örnek olarak; 2011 yılında en az 3 yıldır anayol kenarında yaşayan ve 

günde en az 6 saat otlatılan sığırlarda zehirli metallerden olan kadmiyum öncelikli birçok metallerin ölçümü ve 

antioksidan fonksiyonlar arasındaki olası ilişkinin tespit edilmesi amaçlandı. Toplam 70 besi sığırından kan 

örnekleri toplanarak; Kadmium(Cd), Kurşun (Pb), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe) seviyeleri, lipid 

peroksidasyon göstergesi olarak (MDA) malondialdehid ve antioksidasyon defans sistem indikatörleri olan 

eritrosit süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi, (CAT) katalaz aktivitesi ve plazma serüloplazmin (CP) seviyesi 
ölçüldü. Ana yola yakın olan hayvanların Cd ve Pb seviyelerinin ana yola 2-3 km mesafede olan hayvanlardan 

yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca, yine anayola yakın hayvan grubunda diğer gruba oranla MDA seviyesi Cd ile 

yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Burada hayvanlarda herhangi bir metal seviyesinin diğer kan değerlerini nasıl 

etkilediğini görmekteyiz. Ek olarak gruplar arasında ortalama CP düzeylerinde istatistiksel fark saptanmıştır. 

Çalışma sonunda, anayol yakınında en az 3 yıl yaşamış olan hayvanlarda Cd birikimi olduğu gözlenmiştir. 

Hayvanlarda uzun bir biyolojik ömrü (10-30 yıl) vardır.  

Ayrıca, elde edilen sonuçlarda zehirli ağır metaller, fizyolojik iz elementler, enzimatik ve enzimatik olmayan 

antioksidanlar ve lipid peroksidasyon göstergesi olan MDA arasında önemli ilişki olduğunu gösterdi. Karayolu 

trafiği, kentsel alanlarda hava kirliliğine önemli ölçüde katkıda bulunup, havaya ağır metaller bırakır. Ağır metaller 

ile çevre kirliliği sorunu giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Hayvanlarımızın tükettiği herhangi bir 

bitkideki mineralin miktarı ve bitkinin büyüdüğü toprağa, topraktaki yoğunluğuna, tipi, gelişim süresi boyunca 

çevresel faktörlere bağlılık gösterir. Ortam farklılığı baz alınarak Kırsal bir yörede otlatılan hayvan ile şehirleşmiş 

ve havasına kimyasallar salınmış bir ortamda otlatılan hayvanlar aynı kan değerleri ve aynı kalitede üretim 

yapmamaktadır. Araçların kimyasalları dolaylı solunuma nüfuz eden ve toprağın içerisinde ki nitromatlara maruz 

kalmış canlılarda karşılaşan mineral madde noksanlıklarının önemli sebepleri arasındadır. Kadmiyum çoğu zaman 

ağır metalleri topraktaki seviyelerini aşan konsantrasyonları çoğu kez bitkilerle besin zincirine katılırlar. Bir veya 

birkaç elementin eksikliği veya fazlalığı normal vücut fonksiyonlarına zarar verirken, elementler arasındaki 
dengesizlik organizmanın düzenli işlevini bozar (Çamaş ve ark.1994). Yüksek derecede birikimi olduğunda toksik 

bir metal olan Cd, karaciğer ve böbreklerde birikerek nekroza neden olur. Geviş getirenlerde Cd birikimi toksik 

etkilere (depresyon, ataksi, körlük) neden olur. Memelilerde Cd toksisitesinin genel klinik septomları anemi, 

geciktirilmiş testis gelişimi veya dejenerasyon, genişlemiş eklemler, pullu deri, karaciğer ve böbrek hasarı, genç 

hayvanlarda gelişim sorunları ve mortaliteyi arttırır. Bu aktarılan besin zincirinde kirlenmiş et tüketen insanlarda, 

nöbetler, gastrointestinal, hemopoietik, nörolojik, karaciğer ve böbrek yetmezliğine neden olur. Bu nedenle metal 

birikimi olan hayvanların aynı zamanda insanlar içinde sağlık riski olduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda Cd 

lipitlerin oksidatif bozunmasından dolayı serbest radikal üretimini de uyarır. Normal kan seviyesi hayvanlarda 1-

0,24ppm olan Cd'nin sığırlarda 0,35ppm zehirlenmesinin tanısıdır. Hayvanların beslenmesinde eser elementler esastır. 

İz elementler ile cd ve toksik metaller arasında önemli bir ilişki vardır. Canlı hayvanların yüksek seviyelerde toksik 

metallere veya temel mikro elementlerin Cu, Cd, Zn optimal seviyelerinden daha az maruz kalması. Üreme 
bozukluğu, fizyolojik anormallikler, davranış modifikasyonları vb. Olumsuz etkilere neden olabilir. Cd ve Zn 

metabolizması yakından ilişkilidir. Her iki metal de aynı metallothionein'i bağlayan bağırsak kanalında absorbe 

edilir. Deneysel çalışmalarda, düşük dozda Cd alımının bile Zn'nin bağırsaktan emilimini engellediği 

gösterilmiştir. Yüksek Cd seviyesi Cu eksikliğine yol açmaktadır. Bu seviyelerin serbest radikal üretimini uyardığı, 

lipitlerin, proteinlerin ve DNA'nın oksidatif bozulmalarına ve insanlarda ve hayvanlarda çeşitli patolojik 

durumların ortaya çıkmasına neden olduğu kanıtlanmıştır. İz element metabolizması ve antioksidan savunma 

sisteminin toksik metaller tarafından bozulması, üretkenliği azaltabilir ve diğer hastalıkların patojenitesine katkıda 

bulunabilir (Dokuzeylül ve Or, 2016). 

2005 yılında hayvanlar üzerine yapılan araştırmada daha verimli ekonomik sonuçlar elde etmek ve daha sağlıklı 

koyun ırkları elde etmek için hem toprakta hem de organizma da iz elementlerin kadmiyum düzeylerini 

belirlemekti. Çalışma, Kuzeybatı Türkiye'deki farklı yerlerden 400 koyun üzerinde gerçekleştirilmiş ve her ilçeden 

su, bitki, toprak örnekleri toplanmıştır. Kırklareli, Kofçaz, Dereköy, Çatalca bölgelerinde su ve bitkilerde en 

yüksek kadmiyum seviyeleri ölçülmüştür. Beslenmede makro ve mikro elementler olarak sınıflandırılan pek çok 
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inorganik elementin ve insan ve hayvanların büyümesinin önemi şüphe götürmez ve kabul edilmiştir.(Altıntaş, 

1990).Sonuçlar olarak, Kırklareli, Kofçaz, Çatalca serum olarak Cd çevresinde 1,8ba ile en yüksek iken, Babaeski, 

Lüleburgaz çevresindeki su içeriğinde ise 1,23a değerle en yüksek Cd bulunmuştur. Babaesli, Sofuhalil, 

Pehlivanköy ve çevresindeki bitki örnekleri incelendiğinde ise 1,04a yüksek değer olarak ölçülmüştür. Kırcasalih, 

Uzunköprü ve çevresindeki toprak analiz sonuçları 1,45a olarak yüksek Cd seviyesi tespit edilmiştir. Eser 

elementlerin eksikliği, bulaşıcı ve paraziter hastalıklar kadar önemli rol oynar (Underwood,1997). Özellikle 

çalışma sonrası veteriner hekimlerle ve hayvan yetiştiricileri ile yapılan görüşmede kürtaj, yeni doğmuş kuzularda 
yürümede sıkıntı, doğurganlık sorunları, kilo kaybı, ishal, büyüme bozuklukları, bulaşıcı hastalıklara yatkınlık ve 

yün kalitesinde azalma gibi hayvan sağlığı sorunları ortaya çıkmaktadır.(Altıntaş,1990) Bu ilçelerde yapılan 

araştırmalara göre Yüksek kadmiyum seviyelerinin kan örnekleri, su, bitki, toprakta birlikte artış gösterdiği 

görülmüştür. Çinko ve Kadmiyum yüksek düzeylerinin demir emilimini azalttığını bildirmiştir (Ağaoğlu, 1991). 

Tekirdağ, Keşan ve Kırklareli ilçelerindeki koyunlarda kırsal kesime oranla kadmiyum düzeyinin artmış olduğu, 

bölgedeki bitkilerde ise bu oranların korelasyon gösterdiği gözlenmiştir. Yalnız Türkiye değil Dünya çapında ki 
çeşitli bölgelerden yapılan araştırmalar ve haberler şunları göstermiştir; 

Santa Barbara'daki California Üniversitesi’nin kampüsünde yapılan bir araştırma Michigan eyaletinin sembolü 

olan, Kirtland's Warbler kuşunun sıcaklık değişimine karşı çok hassas olmalarından dolayı nesillerinin son yıllarda 

(koruma altında oldukları halde) yok olma tehlikesiyle karşılaştıklarını ortaya çıkarttı. Sadece İngiltere'de son 25 

yılda 22 milyon çift kuşun 17 milyon çifti yok olduğu hesaplanmaktadır (Küresel İklim Değişimi ve İşaretleri/225). 

Ağır metaller içerikli bir hava alanının iklim değişimine uğrayacağı kuşkusuz olacağından bu ortamda yaşayan 

herhangi bir canlının zarar göreceği muhtemeldir. İklim değişikliğine ve asit yağmurlarına katkısı olan egzoz 

gazlarından toprak da zarar görmektedir. Nitrat yıkanmasının geliştiği topraklarda diğer katyonlarında yıkandığı 

belirlenmiştir (Ulrich B., 1986). Nitrat katyon yıkanmalarının olduğu topraklarda iğne yapraklı orman ağaçlarının 

tepelerinde yaprak dökülmesi (seyrelme) gözlenmiştir (Almanya ladin ağaçları). 

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, söz konusu bölgelerde İYM'lı motorların sağladığı ve kimyasalların 

doğaya salgılanan zehirli toksik maddelerinden kaynaklı hem doğrudan hem de ağır metallerin birikimi dolaylı 

ilgili hayvan hastalıkların tedavisi ve kontrolünde önemli gelişmeler sağlanabileceğine inanıyoruz. 

 3  Sonuç 

Günümüzde kamyon, TIR ve otobüs gibi ağır motorlu taşıtların hemen tamamında kullanılan güç kaynağı olan 

Diesel motorların kısa vadede terkedilmesi çok zordur. Diesel motorların çevreye yaydığı Azot Oksitler ve motor 

yağlama yağlarından, çeliğin kaplandığı Nikel, Kadmiyum ve Çinko gibi metallerden ortaya çıkan ve egzozdan 

atılan partikül maddelerin içindeki Kadmiyum, Çinko ve Nikel gibi metallerin çevreye ve canlılara verdiği 

zararların azaltılabilmesi için alınması gereken önlemleri şu şekilde özetleyebiliriz. 

1.Özellikle şehir içinde çalışan otobüs, küçük otobüs ve minibüs gibi taşıtlarda Diesel motorların yerine 

Elektrikli araçların kullanılması.  

2.Otomobillerde ve diğer tüm taşıtlarda kullanılan Diesel Motorların şehir merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu 
kesimlerde kullanımlarına sınırlamalar getirilmesi. 

3. Elektrikli Taşıtlara kısa vadede geçilmesinin zor ve çok masraflı olacağı dikkate alınarak bu geçici sürede 

özellikle şehir içinde çalışan otobüs ve kamyonlar ile tüm motorlu taşıtlarda Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) 

kullanımının desteklenmesi.  
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Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Performansına 

Çalışma Sermayesinin Etkisi 

The Impact of Working Capital to the Performance of the 

Companies that Operating in the Energy Sector 

Dr. Adilya Yamaltdinova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

The energy sector is a strategic area of vital importance for countries' development policies. Due to the shortage 

of energy resources, the processing of alternative energy sources in the countries is gaining importance. The ability 

of businesses operating in the energy sector to continue their activities depends on the working capital of the 

business, which is composed of high liquidity assets. The main purpose of this study was to investigate the impact 
of working capital on the financial performance of companies which ones are operating in the energy sector that 

listed in the Stock Exchange Istanbul (BIST) by using 5-years (data between 2012-2017) financial indicators. The 

findings and results obtained in the study are interpreted and the suggestions are presented. According to the results 

obtained from the study, financial performance will be positively affected if the companies successfully implement 

to stock management. 

 1  Giriş 

Sanayi devriminden sonra gerek büyüyen üretim sistemleri, gerekse artan nüfusun enerji odaklı tüketimleri 

enerji talebinde de artışı birlikte getirmiştir. Elbette bu talep enerji firmalarına olan ilgiyi de artırmıştır. AB 

ülkelerine yönelik enerji ithalatlarındaki artış Türk enerji firmalarının da değerlerinde ciddi değişimler meydana 

getirmiştir. Enerji üreticisi ve tüketicisi ülkelerin ortasında doğru bir konumda bulunan Türkiye bu jeopolitik 

pozisyonu bir fırsat penceresi olarak algılamış ve daha liberal bir enerji pazarı yaratmayı hedeflemek suretiyle 

güvenilir, çeşitliliğe dayanan ve verimlilik temelinde enerji politikaları geliştirmeye yoğunlaşmıştır (Kısacık, 

2013). 

Enerji konusu iktisadi, mali ve siyasi boyutlarıyla hemen her dönem ekonomi yazını başta olmak üzere siyaset 

bilimi, finans, hukuk gibi farklı disiplinlerde üzerinde önemle durulan bir inceleme alanı olmuştur (Demir, 2013:3). 

Son yıllarda artan aşırı rekabet koşulları ve globalleşme, firmalarda ciddi yapısal değişiklikleri beraberinde 

getirmiştir. Bu kapsamda firma değerinin en yükseğe çıkarılması açısından en önemli faktörlerden birisi olan kar 

pay çok daha önemli bir pozisyona gelmiştir (Memduhoğlu ve Yılmaz, 2010:15). Bu amaçla firmalar kısa dönede 

faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyacakları sermaye unsuru olan Çalışma Sermayesi yönetimine daha fazla 

önem vermektedirler. Bu kalemlerin doğru, yerinde ve akılcı kullanılması işletmelerin performanslarını elbette ki 

olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada işletmelerin çalışma sermayesi (işletme sermayesi) ile performansları 

arasındaki ilişki ölçülmeye çalışılacaktır. Çalışma bağlamında BIST Enerji Endeksinde (XELKT) yer alan 6 
firmanın analizi yapılacaktır.  

 2  İşletme Sermayesi 

Firmalar faaliyetlerini yürütebilmek ve taahhütlerini yerine getirmek amacıyla sermayelerini uzun vadeli ve kısa 

varlıklara yatırmaktadırlar. İşletmeler mal ve hizmet üretimde bulunmak için fonlarını çeşitli varlıklara yatırırlar. 

İşletmenin kısa dönemde faaliyetlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyacağı varlık ve kaynak grubuna işletme 
sermayesi denilmektedir.  

Finansal piyasalarda gerek yatırımcılar açısından, gerekse firmalar ve yöneticileri açısından en önde gelen ve 

araştırılmasına en fazla önem verilen konuların başında yatırımın kararlarının analizi ve bu kararların verilmesinde 

dikkate alınması gereken yönetim kararlarıdır. İşletme sermayesi, kısaca işletmenin kısa vadeli varlıklarından 

(Dönen varlıklar - Brüt çalışma sermayesi) kısa vadeli kaynakların çıkarılması ile ortaya çıkan miktarı (net çalışma 

sermayesi) göstermektedir (Ercan ve Ban, 2005: 22; Kendirli ve Konak, 2015). Gerek bilanço içerisinde işgal ettiği 
yer bakımından gerekse yapılan işlerin yoğunluğu bakımından işletme sermayesi yönetimi önemli bir yere sahiptir. 

Her ne kadar kısa vadeli varlık ve kaynak unsurlarından oluşsa da, çalışma sermayesinin, uzun vadeli varlık ve 

kaynakların şekillenmesinde de önemli bir yeri vardır (Garcia, 2011; Konak ve Kendirli, 2015). Uzun vadede 

işletmelerin hem yeni yatırımlarını hem de var olan faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak, sağlıklı 

işletme sermayesi yönetimine bağlıdır. Bundan dolayı, gerek yatırımcılar açısından gerekse de yöneticiler 

açısından firmaya pozitif değer katabilecek optimal işletme sermayesi yönetim biçiminin tespiti önemlidir 

(Akbulut, 2011; Konak ve Kendirli, 2014).  

Günümüz piyasalarında firma değerini artıran en önemli etkenlerden birisi halen yükselen satışlarla birlikte 

karlılığın artmasıdır. İşletme sermayesi yönetimi perspektifinde değerlendirildiğinde, firmanın likiditesi ve 
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karlılığına doğrudan etki yapan işletme sermayesi yönetimi işletme finansmanı açısından çok önemli bir bileşendir 

(Deloof, 2003; Konak ve Kendirli, 2014). Bu kapsamda değerlendirilecek olursa, firma değerini ve hissedar 

değerini maksimum yapmak için çalışma sermayesinin doğru kullanılması ve iyi yönetilmesi çok önemli bir 

etkendir. İyi yönetilen çalışma sermayesi, işletme sermaye politikasında bir dengeyi de beraberinde getirecektir 

(Eljelly, 2004).  

 3  Literatür Taraması 

İşletme sermayesi ile şirketin karlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemek için birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan bazıları, sermaye yönetiminin etkin yönetiminin iş performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 

olduğunu savunurken, diğerleri bu etkinin sınırlı alanlarda bulunmadığını öne sürmektedir. Bazı çalışmalarda, etki 

küçük ve büyük firmalar arasında da farklılık göstermektedir. Finansal literatürde geniş bir alana sahip olan bu 

raporu inceleyen çalışmaların bazıları, işletme sermayesi ile şirketin karlılığı arasındaki ilişkiyi keşfetmek için pek 

çok çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan bazıları, sermaye yönetiminin etkin yönetiminin iş performansı 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu savunurken, diğerleri bu etkinin sınırlı alanlarda bulunmadığını öne 

sürmektedir. Bazı çalışmalarda, etki küçük ve büyük firmalar arasında da farklılık göstermektedir. Finansal 

literatürde geniş yer tutan bu raporu inceleyen çalışmalardan bazıları, 

Shin ve Soenen 1998 yılında yaptıkları çalışmada ABD’de faaliyet gösteren firmaları analiz kapsamına 

almışlardır. Çalışma kapsamına 58.985 firma dahil edilmiştir. Firmaların 1975-1994 yılları arasındaki verileri 

analiz için veri setini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında firmaların işletme sermayesi yönetimi (nakit döngüsü 
bileşenleri göz önüne alındığında) ile performansları arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışmışlardır. Elde ettikleri 

sonuçlarda işletme sermayesi yönetimi ile firma performansı arasında ters yönlü güçlü bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Benzer bir çalışmayı Deloof 2003 yılında Belçika’da yapmıştır. Belçika’da faaliyet gösteren 1009 firmayı inceleme 

kapsamına almıştır. Veri seti olarak 1992-1996 yılları arasındaki finansal verileri kullanmıştır. Deloof çalışmasının 

sonucunda elde ettiği verilere göre firma performansı ile devir hızı rasyoları arasında negatif yönlü ters güçlü bir 

ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. Yöneticiler için getirdiği öneride, çalışma kapsamına alınan rasyo 

değerlerinin düşürülmesi durumunda firma performansının artacağını söylemiştir. Lazaridis ve Tryfonidis 2006 

yılında yaptıkları çalışmada Atina Borsasına kote olmuş firmaları incelemişlerdir. Çalışma kapsamına 131 şirket 

dahil etmişlerdir. Veri seti olarak 2001-2004 yılları arası verilerini seçmişlerdir. Çalışmada model olarak regresyon 

modelini seçmişlerdir. Çalışmadan elde ettikleri sonuçlara göre çalışma sermayesinin likit unsurları ile faaliyet 

karlılığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. 

Ganesan (2007) yılında yapmış olduğu araştırmada nakit döngüsü ile firma performansını araştırmıştır. Çalışma 

ABD’de faaliyet gösteren iletişim sektöründe yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre 

değişkenler arasında istatistiki açıdan önemsenmeyecek seviyede negatif bir ilişki tespit etmiştir. Dong (2010) 

yapmış olduğu çalışmada firmaların işletme sermayelerinin sağladığı likiditenin karlılığa etkisini ölçmüştür. 

Çalışma 2006-2008 yılları arası verileri kapsamaktadır. Değerlendirmeye alınan firmalar Vietnam’da faaliyet 

göstermektedir. Dong yapmış olduğu çalışmadan elde ettiği verilere göre, nakit döngüsü ile işletme karlılığı 
arasında ters yönde ama güçlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Benzer bir çalışmayı Neab ve Norazi (2010) 

yapmıştır. Yazarlar çalışmalarından Malezya’da faaliyet gösteren firmaları inceleme kapsamına almışlardır. 

Çalışmalarında değişken olarak işletme sermayesi unsurlarını ve (likidite rasyoları ve devir hızı rasyoları) firma 

performansı değerlerini ilişkilendirmişlerdir. Yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri verilere göre çalışma 

sermayesi unsurları ile firma performansı arasında negatif, ters yönlü ilişki tespit etmişlerdir. 

Terual ve Martinez (2007), İspanya’da yaptıkları bir çalışmada, 1996-2002 yıllarını kapsayacak şekilde küçük 
ve orta ölçekli işletmeler üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında nakit döngüsünün işletme 

performansını etkilemediğini tespit etmiştir. Gill ve diğ. 2010 yılında, ABD’de 88 firma üzerinde bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışmalarında işletme sermayesi ve firma performansı ilişkisini araştırmışlardır. Elde ettikleri 

sonuçlara göre firma performansı ve işletme sermayesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.  

Akbulut (2011), 2000-2008 yılları arasında İMKB’de faaliyet gösteren imalat firmaları üzerinde regresyon 
analizi yapmıştır. Çalışmasından elde ettiği sonuçlara göre firma performansı ile çalışma sermayesi arasında 

istatistiksel olarak ters yönlü anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Yine çalışmadan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

elde ettiği sonuçlara göre imalat sektörlerinde nakit döngüsü birbirlerine göre farklılaşma göstermektedir. Öz ve 

Güngör (2006), 1992'den 2005'e kadar olan dönemde, 68 imalat şirketinin işletme sermayesinin karlılıklarındaki 

etkisini incelediler. Çalışmada çalışma sermayesi unsurlarından devir hızı rasyoları (alacak devir hızı, borç devir 

hızı, stok devir hızı ve net ticaret süresi) kullanılmıştır. Yaptıkları çalışmadan elde ettikleri sonuçlara göre, 

değerlendirme kapsamına alınan çalışma sermayesi unsurlarının performansa ters yönlü etkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bununla birlikte satışlardaki artışın ve mali duran varlıkların performansa olumlu etki ettiğini ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca Yücel ve Kurt 2002 yılında yaptıkları çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 167 

firmayı incelemişlerdir. Çalışma kapsamında 1995-2000 yılları arasındaki veriler veri seti olarak kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde ettikleri sonuçlara göre, likidite oranları ile nakit dönüşüm süreci pozitif anlamlı ilişkiye sahiptir. 

Nakit dönüşüm süreci aktif karlılığını ve öz sermaye karlılığını ise negatif yönde etkilemektedir. 



SESSION 3C: Sektörel analiz 327 

 4  Araştırma Veri Seti ve Yöntem 

 4.1  Kullanılan Örneklem Grubu 

Çalışmada işletme sermayesi yönetimi ve firma performansı arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler düzeyinde 

araştırmak amacıyla 20012 - 2017 dönemlerine ait işletmelerin beş yıllık verileri ele alınmıştır. Araştırmaya BİST 

Enerji Sektöründe (XELKT) faaliyet gösteren 6 şirket yer almıştır. Güncel olarak 7 firmanın yer aldığı BIST 

XELKT Endeksi’nde 1 firmanın verileri, veri seti olarak değerlendirilen dönem kapsamını sağlamamaktadır. 

Süreklilik ilkesi dikkate alınarak analize endekste yer alan 6 firma verileri kullanılarak devam edilmiştir. Analiz 

kapsamında olan şirketlere ait veriler (http://www.imkb.gov.tr) ve (http://www.kap.gov.tr) adreslerinden, ayrıca 

bazı bilgiler şirketlere ait web sayfalarından ve bilanço dip notlarından elde edilmiştir. 

 4.2  Araştırmada Kullanılan Değişkenler ve Model  

Temel hedefi çalışma sermayesi yönetimi ve firma performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak olan bu 

çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılan kriterler; Tobins’ q, aktif karlılığı (ROA) ve öz sermaye karlılığı 

(ROE) olarak dikkate alınmıştır. Analizde yer alan bağımsız değişkenler, başkaca çalışmalarda da olduğu gibi 

işletme sermayesi yönetimi değişkenleri ve kontrol değişkenleri olarak iki ana grupta oluşturulmuştur: İşletme 

sermayesi değişkenleri: Alacak Devir Hızı (ADH), Stok Devir Hızı (SDH) ve Nakit Dönüşüm Süresi olarak 
belirlenmiştir. Ek olarak modelin açıklama gücünü artırmak amacıyla, borçlanmanın kaldıraç oranı ve cari oran 

kontrol değişkenleri olarak seçilmiştir (Aygün, 2012). Tablo 1’de araştırmada kullanılan bağımlı, bağımsız ve 

kontrol değişkenleri yer almaktadır.  

Bağımlı Değişkenler 

Tobins'q Tobins'q 

Aktif Kazanma Gücü ROA 
Özkaynak Kazanma Gücü ROE 

Bağımsız Değişkenler 

Alacak Devir Gün Sayısı  ADGS 

Stok Devir Gün Sayısı SDGS 

Nakit Dönüşüm Süresi NDS 

Kontrol Değişkenleri 

Kaldıraç Oranı  KLD 

Cari Oran  Cari 

Tablo 1. Bağımlı, Bağımsız ve Kontrol Değişkenleri 

 4.3  Model Oluşturulması 

Analiz, çalışma sermayesi ve işletme performansı açısından belirlenen değişkenlerin açıklayıcı düzeylerini 

belirlemek için zaman serilerini ve yatay kesit veri kümelerini değerlendiren bir regresyon analiz paneli kullanır. 

Bu şekilde üretilen regresyon setleri aşağıda verilmiştir. Bununla birlikte, her bir testin performans seviyesini 
arttırmak için, işletme sermayesini yönetme değişkenleri, regresyona ayrı ayrı dahil edilir ve etki seviyeleri dikkate 

alınır (Örneğin: ROA bağımlı değişkeni ile önce sadece ADH, ve kontrol değişkenleri. Sonra, ROA bağımlı 

değişkeni ile sadece SDH ve kontrol değişkenleri şeklinde her bağımlı değişken ve mülkiyet yapısı için tekrar 

ederek). 

Model 1 

ROAit = α + β1 ADGSit + β2 SDGSit + β3 NDSit + β4 CARIit+ β5 KLDit + εit 

Model 2 

ROEit = α + β1 ADGSit + β2 SDGSit + β3 NDSit + β4 CARIit+ β5 KLDit + εit 

Model 3 

Tobins’qit = α + β1 ADGSit + β2 SDGSit + β3 NDSit + β4 CARIit+ β5 KLDit + εit 

Eşitlikte görülen Tobins’q, ROA ve ROE performans ölçütleri bir diğer isimle bağımlı değişkenleri; ADH, SDH, 

BDH ve NDH bağımsız değişkenleri göstermektedir. Ayrıca, KLD ve Cari değerleri kontrol değişkenlerini temsil 

etmektedir. Modelde gösterilen ‘i’ işletmeyi, ‘t’ dönemi ve ‘N’ toplam işletme sayısını göstermektedir. 

 4.4  Bulgular ve Analiz 

Yapılan bu çalışmada, işletme sermayesi yönetimi ve firma performansı arasındaki ilişkinin tespiti için 

oluşturulan panel regresyon modelleri her bir işletme sermayesi değişkeni (ADH, SDH ve NDH) ve her bir bağımlı 

değişken yani performans ölçütü (Tobins’q, ROA ve ROE) için ayrı ayrı yapılmıştır. Çalışmada regresyon 

sonuçlarına ek olarak kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistik verilerine ve değişkenler arasındaki 

korelasyon ilişkisine de yer verilmiştir. 

  

http://www.imkb.gov.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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 Tobins'q ROA ROE ADGS SDGS NDS KLD Cari 
Ortalama 1.181 0.031 0.113 79.419 19.972 18.942 5.622 1.367 

Medyan 1.145 -0.016 -0.034 54.200 17.300 18.250 4.715 0.715 

Maksimum 1.949 0.838 3.433 267.400 55.900 148.600 23.900 9.190 

Minimum 0.803 -0.162 -0.648 21.100 0.000 -195.600 1.140 0.280 

Std. Sapma 0.267 0.212 0.858 64.352 18.644 64.629 4.284 1.985 

Çarpıklık 0.828 3.126 3.274 1.464 0.377 -0.669 2.415 2.792 

Basıklık 3.556 12.361 13.226 4.364 1.647 5.547 10.599 9.992 

Jarque-Bera 4.578659 190.0826 221.1634 15.65549 3.597481 12.41204 121.611 120.0883 

Prob. 0.0101 0.0000 0.0000 0.0004 0.0166 0.0020 0.0000 0.0000 

Gözlem Sayısı 36 36 36 36 36 36 36 36 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

Tablo 2’de çalışmada kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistik sonuçları 

yer almaktadır. BİST Enerji Endeksinde yer alan 6 firmanın 2012 - 2017 dönem aralığına ilişkin verilerin 

kullanıldığı bu araştırmada toplam 36 gözlemden yararlanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik verileri incelendiğinde, 

Endekste bulunan firmaların varlıklarından elde edilen ortalama karlılıkların yaklaşık 0,031 düzeyinde olduğu 

görülürken, öz sermaye karlılığı açısından bu oranın 0,113 seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir. İşletme sermayesi 

yönetimi değişkenleri açısından, ADH’nin (gün olarak) yaklaşık 79 gün, SDH’nin 20 gün ve BDH’nin ise 6 gün 

şeklinde ortalama devir hızına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bir diğer işletme sermayesi göstergesi olan Nakit 

Dönüşüm Süresi ise ortalama 19 gün olarak gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin likidite yapılarını gösteren Cari Oranın 

1.7 civarında olması, işletmelerin likidite ve ödeme pozisyonlarının olumsuz durumda oldukları anlamını 

taşımaktadır.  

 Tobins'q ROA ROE ADGS SDGS NDS KLD Cari 

Tobins'q 1        

ROA -0.311815 1       

ROE -0.270292 0.9701298 1      

ADGS -0.124622 -0.14858 -0.207336 1     

SDGS 0.5337254 -0.234833 -0.257343 0.1421751 1    

NDS 0.1649508 -0.088468 -0.10287 0.3442002 0.5002216 1   

KLD -0.255065 0.0374601 -0.036985 0.5778079 0.055453 0.0759339 1  

Cari 0.2536932 0.0819682 0.0268572 -0.285913 0.1478742 0.0268894 -0.396388 1 

Tablo 3. Kullanılan Değişkenlere Ait Korelasyon Tablosu 

Tablo 3’de kullanılan değişkenlere ait korelasyon testi sonuçları verilmiştir. Bu çıktılara göre, varlıkların karlılığı 

(ROA) ile öz sermayenin karlılığı (ROE) arasında %1 düzeyinde anlamlı pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Diğer değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi anlamlı fakat daha düşüktür.  

 Model 1 Model 2 Model 3 

 Bağımlı Değişken Bağımlı Değişken Bağımlı Değişken 

 ROA ROE Tobins'q 

 Katsayı T-Stat Sig Katsayı T-Stat Sig Katsayı T-Stat Sig 

ADGS -8.22E-04 -1.0944 0.2825 -0.003804 -1.2535 0.2197 -3.06E-05 -0.0387 0.9694 

SDGS -0.003379 -1.4723 0.1513 -0.013711 -1.4784 0.1497 0.008535 3.52408 0.0014*** 

NDS 0.000404 0.57986 0.5663 0.001746 0.62062 0.5395 -0.000468 -0.6374 0.5287 

CARI 0.015995 0.78233 0.4402 0.020041 0.24261 0.810 0.009197 0.42632 0.6729 

KLD 0.012281 1.11189 0.275 0.030594 0.68554 0.4983 -0.015488 -1.329 0.1939 

C 0.064887 0.74973 0.4593 0.456716 1.30606 0.2015 1.096558 12.0079 0 

R^2 0.117366 0.117868 0.380457 

Adj R'2 -0.02974 -0.029154 0.277199 

DubWat 0.761738 0.725846 1.503222 

Göz. S. 36 36 36 

Tablo 4. Havuzlanmış OLS Modeli Sonuçları 

Firma performansı ile işletme sermayesi yönetimi arasındaki ilişkinin araştırılmasında daha öncede bahsedildiği 

üzere çoklu regresyon tekniğinden faydalanılmıştır. Tablo 4’de kurulan modellere ilişkin regresyon sonuçları yer 

almaktadır. Ayrıca, Tablo 4’de havuzlanmış OLS test sonuçları verilmiştir. Yöntem olarak Sabit Etkiler Yöntemi 

uygulanmış ve testin uygunluğunu gösteren Hausman Test verileri Tablo 5’de verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde 

performans ölçütleri (ROA, ROE ve Tobins’q) ile ADGS arasındaki ilişki, SDGS arasındaki ilişki ve NDS 

arasındaki ilişki gösterilmektedir. 
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Tablo 4 incelendiğinde, performans değişkenlerinden Tobin’s q değişkeni ile SDGS değişkeni arasında %1 

seviyesinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer değişkenlerle anlamlı ilişkiler olmadığı görülmektedir. 

Değişkenlerden Tobins’q %1 seviyesinde anlamlı çıkarken, diğer değişkenlerin istatiksel açıdan anlamlı olmadığı 

görülmüştür. Elde edilen bu sonuç, firmaların stok devir sürelerinde düzeltmeler yapmaları gerektiği anlamına 

gelmektedir.  

 Model 1 Model 2 Model 3 

Hausman Test 12.783552 13.944289 33.224 

P-Value 0.0255 0.016 0.000 

Tablo 5. Hausman Testi Sonuçları 

Tablo 5’de Hausman test sonuçları verilmiştir. Tabloya göre ele alınan tüm modellerde (Model 1, Model 2, 

Model 3) Sabit Etkiler Testi yapılmasının uygun olduğu görülmektedir.  

Tablo 6’da tüm modeller için Sabit Etkiler Modeli analiz sonuçları verilmiştir.  

 Model 1 Model 2 Model 3 

 Bağımlı Değişken Bağımlı Değişken Bağımlı Değişken 

 ROA ROE Tobins'q 

 Katsayı T-Stat Sig Katsayı T-Stat Sig Katsayı T-Stat Sig 

ADGS -0.000429 -0.435225 0.6671 -0.001332 -0.339527 0.737 0.000666 0.79476 0.4342 

SDGS -0.009133 -1.470155 0.0154** -0.028098 -1.136545 0.026** -0.00241 -0.456469 0.065* 

NDS -0.000478 -0.557595 0.5821 -0.001207 -0.353468 0.7267 0.001037 1.421917 0.1674 

CARI 0.008653 0.325153 0.7478 -0.00444 -0.041924 0.9669 -0.055497 -2.453318 0.021** 

KLD 0.010747 0.856736 0.3997 0.026581 0.53242 0.5991 0.008398 0.787614 0.4383 

C 0.183941 1.230332 0.23 0.659686 1.108717 0.2781 1.185488 9.328847 0.000 

R^2 0.415993 0.433722 0.733983 

Adj R'2 0.18239 0.20721 0.627577 

DubWat 1.223961 1.112403 1.597864 

Göz. S. 36 36 36 

Tablo 6. Sabit Etkiler Modeline Ait Sonuçları 

Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da incelenecek olursa, toplam 36 gözlem sayısı kullanılan analizde, Varlıkların 

Kazanç Gücü ile Stok Devir Süresi arasında istatistiksel olarak %5 seviyesinde anlamlılık vardır. Yani Stok Devir 

Süreci iyi yönetilecek olursa işletmelerin değerine olumlu yönde katkılar sağlayabilir (Model 1 için). Model 2 için 

de aynı durum söz konusudur. Yani Öz Kaynak Karlılığını Stok Devir Sürecini iyi yöneten işletmeler artırabilirler. 

Model 3’e bakılacak olursa, istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyinde Tobin’s q ile Stok Devir Hızı arasında, 

%5 anlamlılık seviyesinde de Cari Rasyo ile anlamlı bir ilişki vardır.  

Ayrıca, analiz edilen tüm modeller, çoklu bağıntı ve otokorelasyonun varlığının tespit etmek amacıyla Durbin- 

Watson istatistiği ile test edilmiştir. Çalışmaya konu olan modellerde elde edilen en yüksek VIF değeri 1,5978 

iken, en düşük değer 1,1124 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, kullanılan modellerde çoklu bağıntı 

ve otokorelasyon probleminden söz edilememektedir. 

 5  Sonuç ve Değerlendirme 

Gerek uygulamada, gerekse literatür açısından işetme performansına, çalışma sermayesinin yaptığı etki tartışıla 

gelmektedir. İşletmelerin piyasa değeri maksimizasyonunun sağlanabilmesi için daha iyi, etkin, verimli ve sağlıklı 

yönetilebilmeleri ve firma sürekliliğinin sağlanmasında çalışma sermayesinin gerekliliği ve önemi yadsınamaz. 

Bu kapsamda BIST Enerji (XELKT) Endeksi’nde yer alan 6 şirketin verileri incelenmiştir. Yapılan çalışmada söz 

konusu firmaların performansında çalışma sermayesi değişkenlerinin etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında, BİST Enerji Endeksinde yer alan işletmelerin performanslarını test edebilmek için firmaların 

mali tablolarından elde edilen 5 dönemlik veriler kullanılmıştır. Değerleme için kullanılan veriler; Tobin’s q, ROA 

ve ROE değerleri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bu verilere muhtemel etkisi bulunabilecek ADGS, 

SDGS, ve NDS bağımsız değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre SDGS ile ROA, ROE değişkenleri 
ile %5 anlamlılık seviyesinde Tobin’s q değişkeni ile arasında %1 anlamlılık seviyesinde ilişki vardır. Enerji 

sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin piyasa değerlerini maksimum yapabilmeleri açısından genel olarak Stok 

Yönetim Süreçlerini iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.  
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Abstract 

Turkey is an important logistics transport center between Asia, The Middle East and Europe. If this position is 

evaluated correctly, it will be a big contribution to the economy of the country by increasing the market share. In 

order to provide and sustain logistic quality in an increasingly competitive environment, it should be ensured that 

logistic services are performed more effectively and efficiently via analyzing faults/problems in detail and 
eliminating root causes of these. In logistics sector, especially in the case of cold chain logistics involving the 

transport of perishable products such as food, medicine, chemicals, etc., the rejects/ fines constitute on a large-

scale rate. Companies, in the case of deliveries that are outside the expectations of the companies or contrary to 

their contracts, they either return the goods or take delivery by punishing. In this study, the causes of these 

logistics/delivery factors, effecting negatively the country’s economy were researched, and suggested important 

solutions by analyzed with the Theory of Constraints - Thinking Processes approach. These proposals for the 

characteristic solutions for cold chain logistics, if applied in the institutions and companies concerned with the 

logistic sector in the whole country, it is expected that will obtain the savings of the costs coming from 

penalty/reject applications in the country’s economy, and beyond this it is expected that will get the additional 

earnings from the increased market share by increasing the customer satisfaction. 

 1  Soğuk Zincir Lojistiğine Genel Bakış 

Ürünlerin bir noktadan diğerine taşınması olarak tanımlanan lojistik, genel anlamda uygulama açısından 

birbirinden farklı noktalara erişilmesini, bunların hemen hepsinin ayrı ayrı ve tek tek değerlendirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle lojistik, sadece taşımayı değil, depolamayı ve spesifik noktalara dağıtımı ve hatta nihai 

alıcıları da kapsamaktadır. Lojistiğin yeni nesil taşımacılık sistemlerinden biri olan soğuk zincir lojistiği de gıda 

maddelerinin üretim noktalarından başlayarak tüketimlerine kadar geçen süre içinde sahip oldukları doğal 
nitelikleri korumak amacıyla soğuk ortamda depolanması, depolardan tüketim merkezlerine soğutmalı araçlarla 

taşınması, satılacakları zamana kadar yine soğuk depolarda muhafazası ve satın alındıktan sonra tüketim alanına 

kadar evlerde soğuk ortamda korunması aşamalarından oluşan soğuk uygulamalardır. Teknoloji ile uyumluluk 

olarak düşünülen soğuk zincir, soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalar ile ilaçların yüksek sıcaklık baskısından 

korunarak yoğun soğuk hava koruması altında taşınması ve depolanması ve uzayan mesafe ve artan bekleme 

sürelerine rağmen ürünlerin dayanıklılığının arttırılmasını sağlayan bir lojistik uygulamasıdır. Diğer bir görüşe 

göre soğuk zincir lojistiği sadece lojistik bir süreci ifade etmemekte; bunun ötesinde, ürünlerin ilk üretim 

sahasından çıkışıyla aktif hale gelmekte ve bu şekilde nihai kullanıcıya kadar geçen süre zarfında ürünlerin 

saklanması, korunması ve taşınması adına söz konusu olan tüm faaliyetleri içermektedir (AFGC, 2017).  

Soğuk zincir lojistiğinde özellikle sıcaklığın ayarlanmasıyla birlikte sıcaklığın sıklıkla kontrolü büyük bir önem 

taşımaktadır. Bununla birlikte soğuk zincir taşımacılığında ürünlerin tazeliğini, canlılığını ve kullanılabilirliğini 

mümkün kılmak için, zaman kritik bir öneme sahiptir. Son yıllarda GPRS, çoklu sıcaklık veri cihazı (data logger) 

gibi soğuk zincir lojistiğinde uzaktan kontrol edilebilen bir mekanizmaya kavuşulması neticesinde artık hem 

taşıyıcı hem de üretici işletmeler, soğuk zincir taşımacılığının gerçekleştirildiği araçları uzaktan takip edebilmekte, 

özellikle ısıyla ilintili sorunların çözümü için uzaktan yönlendirme ve müdahale gerçekleştirebilmektedirler. 

Taşınacak ürünler için belirli paketleme, depolama ve taşıma prosedürleri bulunmasına rağmen sektörün özellikle 

taşımacılık konusundaki faaliyetlerinde ya da tedarik zinciri içerisinde destek aldığı kesimlerde bulunan 

çalışanların konuya dair yeterli bilgilerinin bulunmaması, birçok ürünün aynı şekilde muhafaza edilmesine ve 
taşınmasına sebebiyet vermekte, bu durum ise her yıl milyarlarca dolarlık maddi kayba neden olmaktadır. Bunun 

dışında insan faktörü de soğuk zincir lojistiğinin başarısız olması konusunda tetikleyici bir unsur olmaktadır.  

Hassasiyet gerektiren gıda ve ilaç ürünleri için gereken önemin atfedilmemesi sonucunda ortaya çıkan çeşitli 

sorunlar insan sağlığına zarar vermektedir. Mercier vd., (2017), ABD’de, 2012 yılına dek yapılan, konuya dair 

araştırmalarda, soğuk zincir taşımacılığı sürecinde, tazelik ve sağlığa uygunluk konusunda dikkat edilmeyen 
ürünlerin yaklaşık 3000 kişinin rahatsızlanarak ölümüne, 120,000 kişinin hastanelerde tedavi altına alınmasına ve 

toplamda yıllık $50 milyar zarara sebep olduğunu belirtmiştir. TÜSİAD’ın 2018 yılında yayınlamış olduğu Tutum 

Belgesi’ne göre dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıdanın yaklaşık 1,3 milyar tonu atık ve kayıp olarak ziyan 
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edilmektedir. Öte yandan, dünyadaki gıda atık ve kaybın değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu dile 

getirilmektedir (TÜSİAD, 2018).  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 2017 yılı itibari ile yapmış olduğu araştırmaya göre soğuk zincir 

lojistiğinde kayıp olarak nitelendirilen gıda maddelerinin tüm soğuk zincir lojistiği içerisindeki gıdalar nezdinde 

%25’lik orana denk geldiği ve bunun düzeltilmesi halinde, dünya genelinde yıllık olarak yaklaşık 870 milyon aç 

insanın bu sorunlarına çözüm bulunabileceği dile getirilmektedir (Syracuse, 2018). 2014 yılındaki rakamlar 

ışığında konu değerlendirildiğinde, soğuk zincir taşımacılığı esnasında $15 milyar düzeyindeki bir kayıptan 

bahsetmek mümkündür. Bu rakamın %25’lik bölümü sıcaklık sorunları nedeni ile ilaçların bozulmasından 

kaynaklanırken %20’lik kesimi taşıma sırasında yaşanan kırılma, zedelenme vb. sorunlardan kaynaklanmaktadır 

(http://www.cargosense.com/cold-chain-shipping-loss-in-pharmaceuticals.html). Bunun yanı sıra, lojistik 

firmalarının yeterli düzeyde, soğuk zincir taşımacılığına uygun donanımlarının bulunmaması nedeni ile yaşanan 

kayıplar da yaklaşık olarak toplam dünya üretiminin %30’luk kısmına denk gelmektedir 

(https://www.sensire.com/blog/pharmaceuticals-cold-chain). 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 
araştırmalara bakıldığında ise ısı kaynaklı olarak soğuk zincir taşımacılığında yaşanan kayıpların %45 düzeyinde 

artış gösterdiği fark edilmektedir (http://www.sofrigam.com/insulated-packaging-pharmaceutical-products-adopt-

patient-centri). ABD’de ulusal bazda yapılan bir araştırmaya göre her yıl üretilen ve soğuk zincir taşımacılığı 

içerisinde muhafazası gerekli olan tıbbi ürünlerin %14 ila %25 arasında kalan bir kısmı kullanılamaz hale gelerek 

kayıp şeklinde kayıtlara geçmektedir (New York State Department of Health, 2017). 

Coğrafi bakımdan dünyanın en önemli transit geçişlerini sağlayan, Asya, Afrika ve Avrupa için son derece kritik 
bir kesişim noktası olarak çok önemli bir lojistik merkezde bulunan Türkiye’de soğuk zincir lojistiği henüz yeni 

bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin soğuk zincir lojistiği yönetimi açısından kendisine bir yol haritası 

belirlemesi ve uluslararası rekabete uyumluluk göstermesi gerekmektedir. Soğuk zincir transport araçları ve 

teknolojisini üretmek ve piyasa payını büyütmek, daha etkin ve etkili bir lojistik ağı kurulmasını güçlendirecektir. 

Bunun yanında bu alanda yapılan hataları ve milli kayıpları azaltarak uluslararası prestij kazanılması da 

sağlanabilir. Burada, soğuk zincir lojistiğinde en önemli problemlerden biri olan teslimat zayiatlarının ortadan 

kaldırılması ya da en azından minimize edilmesi amacı ile Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri tekniğinin 

kullanıldığı ve ülke ekonomisine bu alanda katkı sağlayacağı beklenilen bir çalışma sunulmuştur. 

Çalışma, Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçlerinin açıklandığı bölüm ile devam etmekte, bu bölümü Kısıtlar Teorisi 

Düşünce Süreçleri ile teslimat zayiatlarının belirlendiği ve çözümler getirildiği uygulama bölümü takip etmekte 

ve değerlendirmenin yapıldığı bölüm ile sona ermektedir.  

 2  Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri 

Kısıtlar Teorisi, kısıtları yöneterek sürekli gelişme sağlanmasını amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Dr. Eliyahu 

Goldrat tarafından 1980lerin başlarında geliştirilen bu felsefeye göre kısıt bir şirketin karlılığını engelleyen bir ana 

unsurdur ve her sistemin mutlaka en az bir kısıtı mevcuttur. Kısıtlar Teorisi Sistematik bir şekilde her kısıt ortadan 

kaldırılarak diğer kısıtların da tespit edilmesi ve yok edilmesi şeklinde performansta gelişme sağlayan bir yönetim 

biçimidir. Gelişmenin sürdürülebilir olması için ilk adım darboğazın (kısıtın) ve nedeninin belirlenmesidir. Çünkü 

bu darboğaz tüm sürecin ya da sistemin çıktısını kısıtlamaktadır, bu nedenle tüm sistem bütünsel bakış açısı ile 

analiz edilmelidir. Darboğaz belirlendikten sonra kapasitesinin arttırılması çalışmaları başlatılır. Bu aşamada diğer 

tüm ilgili işlemler darboğaza göre yeniden planlanmalıdır. Bir zincirin en zayıf halkasının o zincirin gücünü 

belirlediği yaklaşımı ile ilgili tüm işlemler darboğazı gidermek ve kapasitesini maksimuma çıkarmak üzere 

yönlendirilmelidir. Yeni yatırımlar, işletme içinde yeni düzenlemeler veya yeni yönetimsel/ teknik yaklaşım vb. 
uygulamalar ile darboğazın kapasitesi arttırılmalıdır. Bu kaynağın darboğaz olma durumu giderildiğinde sistemde 

yeni darboğazlar oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir. Genellikle her zaman en az yeni bir darboğaz söz konusu 

olmaktadır. Beş Odaklanma Adımı (Dettmer, 1997) adı verilen bu yöntem ile ilk adıma geri dönülerek yapılan 

çalışmalar sistemde sürekli gelişme çabalarının bir göstergesidir.  

Kısıtlar; piyasa koşulları, kaynak kısıtları, politika kısıtları, malzeme kısıtları ve lojistik kısıtlar (Faecett ve 
Pearson, 1991) olmak üzere beş kategoride incelenir. Talepteki belirsizlik tahmin edilmesini güçleştirmektedir, o 

halde bu işletmenin piyasa koşulları altındaki kısıtıdır. Kaynak kısıtları, işletmenin iç kısıtlarıdır ve darboğaz 

yaratmaktadırlar. Politika kısıtları ise, şirketin varlığını ve sürdürülebilirliğini engelleyen beceriden yoksun 

yönetim kararları ve kaçırılan fırsatlardır. Hammadde ve dış kaynaklı malzemelerin yarattığı aksaklık ve 

problemler, malzeme kısıtları kategorisinde yer alır. Lojistik kısıtlar ise tedarik, üretim içi ve sonrası stoklama/ 

depolama ve sevkiyatta oluşabilecek darboğazlardır. 

Kısıtların bulunması için her bir faaliyetin neden ve sonucunun incelenmesi soru-cevap tekniğine dayanır. 

Kısıtlar Teorisinde kısıtı bulup sistemi geliştirmek için problem çözme amacıyla “Mantıksal Düşünce Süreçleri” 

olarak tanımlanan yöntem kullanılır. Bu yöntem (Dettmer, 1997), Mevcut Gerçeklik Ağacı (Current Reality Tree 

– CRT), Buharlaşan Bulut /Çatışma Çözüm Diyagramı (Conflict Resolution Diagram – CRD), Gelecek Gerçeklik 

Ağacı (Future Reality Tree – FRT), Ön Koşul Ağacı (Prerequisite Tree – PRT), Geçiş Ağacı (Transition Tree – TT) 

araçlarından faydalanır.  
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Düşünce Süreçleri, sistemin performansını sınırlandıran kısıtın incelenmesi, çözüm önerilmesi, çözümlerin ön 

koşullarının bulunması ve uygulanması sırasında karşılaşılabilecek güçlüklerin ortadan kaldırılmasını içerir 

(Birgün, vd., 2011). Düşünce süreçlerinin temelinde üç soru bulunmaktadır. Sorular, amaçları ve bu soruların 

cevaplarını bulmak için hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği Tablo 1’de (Zadry ve Yusof, 2006; Rahman, 

2002) belirtilmiştir.  

Jenerik Sorular Amaç Yöntemler 

Ne değişecek? Temel problemi tanımlamak Mevcut Gerçeklik Ağacı 

Neye dönüşecek? 
Basit ve pratik çözümler 

gerçekleştirmek 

Buharlaşan Bulut 

Gelecek Gerçeklik Ağacı 

Dönüşüm nasıl gerçekleşecek? 
Çözümleri 

uygulamak 

Ön Koşul Ağacı 

Geçiş Ağacı 

Tablo 1. Düşünce Süreçlerinde Sorular, Amaçları ve Kullanılan Yöntemler Kaynak: Rahman, 2002.  

Ne Değişecek? sorusunun cevabının bulunmasında yararlanılan mevcut gerçeklik ağacı, istenmeyen etkileri 

ortaya çıkaran, kök nedenleri belirlemek amacı ile neden-sonuç ilişkilerini kullanmada mantıksal bir araçtır 

(Aytekin, Yörükoğlu ve Akman, 2012). Bu sorunun amacı, organizasyonun performansını geliştirmeyi engelleyen 

yanlış yöntemleri ve kısıtları bulmaktır (Akman ve Karakoç, 2005). 

Neye Dönüşecek? sorusu ile kök nedenler için tutarlı, anlaşılır, pratik çözümler araştırılır. Gelişmeyi engelleyen 

yanlış yöntemlerin neye dönüşmesi gerektiğinin belirlenmesi için, buharlaşan bulut ve gelecek gerçeklik ağacı 

kullanılır (Akman ve Karakoç, 2005). 

 “Ne Değişecek?” ve “Neye Dönüşecek?” soruları ile sistemin başlangıç ve bitiş noktaları belirlenmiştir. 

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında oluşturulan evreler ise “dönüşümün nasıl gerçekleştiği” sorusuna cevap 

vermektedir. Bu soru için ön koşul ağacı ve geçiş ağacı yöntemleri kullanılır (Dettmer, 1997). 

Düşünce Süreçlerinin uygulanmasındaki ilk aşama, arzu edilmeyen etkilerin listelenmesi ve bunlara göre, 
Mevcut Gerçeklik Ağacının oluşturulmasıdır. Bir sistemin şu anki halini incelemek ve sorunları daha iyi anlamak 

için oluşturulan Mevcut Gerçeklik Ağacı, sistemin performansını olumsuz etkileyen istenmeyen etkilere sahip ana 

sorunları tanımlar. Mevcut Gerçeklik Ağacının oluşturulması aracılığıyla, sistemdeki kök problem veya problemler 

belirlenir (Watson vd., 2007).  

Buharlaşan Bulut, kök problemi ortadan kaldırmak için önerilen fikirlerle temel gereksinimlerin tanımlandığı, 

çözümler arasındaki çatışmanın ortaya konduğu ve bu çatışmanın yok edilmesi için enjeksiyonların yapıldığı bir 
yöntemdir (Aytekin vd., 2012). Buharlaşan Bulut yöntemi, problemin yaşandığı mevcut durumdan arzulanan 

gelecek duruma geçişte, problemlerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunarak, etkili bir köprü görevi 

görmektedir (Akman ve Karakoç, 2005). Buharlaşan Bulut, karar vericiye bu çatışmanın altındaki varsayımlara 

meydan okuyarak bir çözüm araştırmasında yardımcı olmaktadır. 

Gelecek Gerçeklik Ağacı (Kim, Mabin ve Davies, 2008; Dalcı ve Koşan, 2012), mevcut durumda yapılmasına 

karar verilen değişikliklerin gerçekte ulaşılmak istenen sonuçlara nasıl katkı yapılacağını, mevcut sistemde 
yapılacak değişiklikler ile meydana gelebilecek sonuçlar arasındaki neden sonuç ilişkisini göstermeye yarayan 

yeterlilik temelli bir yapıdır. Gelecek Gerçeklik Ağacı, bir organizasyon için strateji, vizyon veya bir planın 

resminin görülmesini sağlar. Önerilen değişimin yararlarını, doğuracağı olumsuz etkileri ve bu etkilerin nasıl 

ortadan kaldırılacağını belirlemeye çalışır. Gelecek Gerçeklik Ağacı ile rasyonel olarak ortaya çıkarılacak 

faaliyetlerin etkinliği test edilebilir ve mevcut durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi sağlanır. Mevcut 

Gerçeklik Ağacı, “if-then” mantığı kullanılarak bir Gelecek Gerçeklik Ağacı halini almaktadır ki, bu da 

enjeksiyonlar ile istenmeyen etkilerin nasıl istenen etkilere dönüştürüleceğini göstermektedir.  

Ön Koşul Ağacı, Gelecek Gerçeklik Ağacı ile ortaya konulan amaçların başarılması için gerekli olan koşulları 

belirlemektedir (Husby ve Swartwood, 2012). Buharlaşan Bulut için kullanılan aynı mantıkla, amaca ulaşma 

yolunda karşılaşılan kritik faktörleri veya engelleri belirlemek ve değerlendirmek amacı ile kullanılmaktadır 

(Mabin ve Balderstone, 2003).  

Geçiş Ağacı, amaca ulaşmak için gerekli olan faaliyetlerin uygulanmasında detaylı bir planı ortaya koymaktadır 

(Aytekin vd., 2012). Geçiş Ağacının amacı değişimi uygulamaktır (Mabin ve Balderstone, 2003). İstenmeyen 

etkilerin tanımlanmasından, değişimin tamamlanmasına kadar adım adım süreçleri ortaya koymak için tasarlanmış 

bir neden-sonuç zinciridir (Akman ve Karakoç, 2005). Geçiş Ağacı yapısı, Gelecek Gerçeklik Ağacı diyagramının 

herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde açıklanmasını sağlamaktadır (Kıncal, 2007). Gelecek Gerçeklik Ağacı, 

stratejik bir araç iken; Geçiş Ağacı, işlemsel veya taktiksel bir araçtır. Geçiş Ağacı oluşturulması ile Buharlaşan 

Bulut ve Gelecek Gerçeklik Ağacında geliştirilen enjeksiyonların uygulanması gerçekleşmekte, stratejik planlar 

için taktik faaliyet planları oluşturulmaktadır (Yüksel, 2011). 

Bu çalışmada, lojistik kısıtlar kapsamında, soğuk zincir lojistiğinde oldukça yoğun yaşanan teslimat zayiatları 

konusu Düşünce Süreçleri tekniği ile kök nedenlere inilerek analiz edilmiş ve teslimatın başarısının yükseltilmesi 

için başvurulması gereken düzenlemeler önerilmiştir.  
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 3  Soğuk Zincir Lojistiğinde Teslimat Sorunlarının Düşünce Süreçleri ile 

Çözümlenmesi 

Dünyada gıda, ilaç ve kimyevi madde lojistiği soğuk zincir taşımacılığı ile ve uygun donanımlı araçlarla 

yapılmaktadır. Dünyadaki açlık seviyesi artarken soğuk zincir lojistiğine konu olan gıdalarda yaşanan kaybın %25 
olduğunun açıklanması konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır.  

Türkiye’de soğuk zincir lojistiği yeni yeni lojistik sektöründe yerini alırken konu ile ilgili kayıpları azaltacak 

araştırmaların yapılması gereklidir. Soğuk zincir lojistiğinde en önemli problemlerden biri olan teslimat 

zayiatlarının ortadan kaldırılması/enküçüklenmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağı öngörüldüğünden bu 

kapsamda bir çalışma yapılmıştır.  

 3.1  Mevcut Gerçeklik Ağacının Düzenlenmesi 

Bu çalışmada “Soğuk Zincir Lojistiğinde Ürün Teslimatının Başarı ile Gerçekleşmesi” amacına yönelik yaşanan 

problemlerin (istenmeyen etkiler) temel sebepleri Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri kullanılarak tespit edilmiştir. 

Düşünce Süreçlerinin uygulanmasındaki ilk adım, istenmeyen etkilerin listelenerek Mevcut Gerçeklik Ağacının 

oluşturulmasıdır.  

İstenmeyen etkiler mevcut durumda başarısızlığa neden olan semptomlardır. Bu semptomların mevcut gerçeklik 

ağacında kök nedenlerine ulaşılarak yok edilmesi halinde başarı yüzdesi artacaktır. Soğuk Zincir Lojistiğine konu 

olan ürünlerin teslimatında yaşanan başarısızlıklara sebep olduğu tespit edilen istenmeyen etkiler aşağıda 

verilmiştir: 

 Soğutma sistemlerinde yaşanan problemler 

 İstifleme hataları nedeniyle yaşanan problemler 

 Ulaşım sorunları  

 Süre gecikmeleri nedeniyle sözleşmelere uyulamaması 

 Teknoloji ve Ar-Ge yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunlar 

 Sözleşmeye konu olan ürünlerin yanlış gönderilmesi 

 Kota sorunları 

 Sertifikalardaki eksiklikler 

 Uluslararası ilişkilerdeki sorunlar 

Çalışmada tüm Mevcut Gerçeklik Ağacı kısımlarının bağlandığı ana iskelet kullanılarak tüm istenmeyen 

etkilerin amaca yaptığı olumsuz etkilerin sebep-sonuç bağlantılarının kolay izlenebilmesi sağlanarak “Ne 

Değişecek?” sorusuna cevap veren kök nedenlere kolaylıkla ulaşılabilinmiştir. Bulunan kök nedenlerden biri olan 

‘uluslararası ilişkilere’ müdahale çok da kolay olamayacağından gözardı edilmiştir. Aşağıda belirlenen  

 Personel bilgi yetersizliği, 

 Soğuk Zincire konu olan soğutma sistemlerinin zamanında çalışmaması, 

 Sözleşmeye uymayan denetimsiz ürünün gönderilmesi 

kök nedenleri, Buharlaşan Bulut diyagramları ile iyileştirilmiş, “Neye Dönüşecek?” sorusuna cevap olarak 

Gelecek Gerçeklik Ağacı diyagramı ile sistemin gelecekte arzu edilen durumu gösterilmiştir. 

‘Soğuk Zincir Lojistiğinde Teslimatta Başarı’ amacına ulaşmada başarısızlığa sebep olan faktörler üç ana başlık 
altında toplanmaktadır. Bunlar sırası ile; ‘gümrüklerde yaşanan problemler’, ‘soğuk zincire konu olan malların 

bozulması’ ve ’soğuk zincir taşımacılığında taraflar arasında yapılan sözleşmelerin gereklerinin yerine 

getirilmemesidir’.  

Sistemdeki amacı engelleyen problemler Mevcut Gerçeklik Ağacı diyagramı (Şekil 1) çerçevesinde aşağıdaki 

gibi açıklanabilir. 



336 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

 

Şekil 1. Teslimat Başarısının Arttırılmasını Öngören Mevcut Gerçeklik Ağacı 

Gümrüklerde yaşanan problemler. Bu grup altında sertifikalar, kota sorunları ve uluslararası ilişkiler başlıkları 

yer almaktadır. 

Sertifikalar, soğuk zincir taşımacılığını AB standartlarında yapabilir nitelikte olmak için alınması zorunlu 

belgelerdir; örneğin Türkiye’nin 2012 yılında taraf olduğu ATP konvansiyonu bozulabilir ürünlerin belli soğutma 
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ve ısı sistemleri olmadan taşınmaması standartlarını içermektedir. Bu anlaşma Ulaştırma Deniz Haberleşme 

Bakanlığı tarafından yapılmıştır. 2016 yılında ise TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) bu hususta yetkilendirilmiş 

olup bozulabilir ürünlerin taşınmasında kullanılan bu soğutma ünitelerini üç yılda bir denetleme yetkisi kendilerine 

verilmiştir. TSE’nin bağlı olduğu bakanlık ise Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıdır. Bu belge ihtivalarının eksikliği 

durumunda taşıma söz konusu olmamaktadır. 

Ülkelerin birbirleri arasında serbest geçişini belli standartlarla sağlayan (UBAK izni) uluslararası seyir izni söz 

konusu olup ülke bazında siyasi birtakım nedenlerle geçiş izinlerinde problemler yaşanabilmektedir. Ülkeler 

tarafından konulan kotalar ve/veya harçlar bozulabilir ürünlerin serbest dolaşımına olumsuz etki edebilmekte, hem 

maddi kayıplara yol açmakta, hem de teslimatın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır. 

Soğuk zincire konu olan ürünlerin ihracatı elbette ülkeler arasında yapılan ilişki ve anlaşmaların düzgün bir 

şekilde sürdürülmesi ile sağlanmaktadır. Uluslararası ilişkiler gerek siyasi gerek politik açıdan önemlidir; örneğin, 

Rusya ile yaşanan uçak krizi problemi akabinde ihracat ithalat durmuş, araçlar teslimatlarını yapamadan gümrük 

kapılarında ciddi zararlarla geri dönmüştür. 

Soğuk zincir ile ulaştırılan ürünlerin bozulması. Bu unsur; soğutma sistemlerinin uygunluğunun sağlanamaması 

(soğuk hava üniteleri), istifleme hataları ve ulaşım sorunları olarak belirlenmiştir.  

Soğuk zincir lojistiğinde soğutma sistemlerinin uygunluğunun sağlanamaması en ciddi kayıp nedenlerinden 

biridir. Bozulabilir ürünlerin taşınması hususunda gerekli olan ön soğutma, soğuk hava odaları, depoları taşıma 

için zorunlu tüm ünitelerinin gerek depolar gerek frigofirik araç içerisinde uygun şartlarının sağlanamaması, 

donanımsal problemler ve soğutmanın zamanlama hataları en büyük başarısızlık sebepleridir.  

İstifleme hataları; hatalı yerleştirmeler, taşımaya konu olan farklı ürünlerin yanlış yerleştirilmesi, yanlış 

konumlandırma alt nedenlerinden ortaya çıkmaktadır. 

Hatalı yerleştirmeler; genel olarak soğuk zincire konu olan yüklerin yükleme aşamasında gerek palet gerek kap 

uygunlukları açısından niteliğine göre uygun şartlarda yüklenmemesi nedeniyle yaşanan kayıplara sebebiyet 

vermektedir.  

Bazen farklı ürünlerin aynı araç içinde farklı ısı ile taşınma durumu söz konusu olmakla birlikte ürünlerin 

birbirine zarar vermemesi adına yerleştirilme koşulları ve şekilleri önem arz etmektedir. Ciddi zayiat kayıplarının 

önemli bir nedeni de farklı ürünlerin yanlış yerleştirilmesidir.  

Ürünlerin niteliğine göre yerlerine yerleştirilmemesi devrilme, düşme, dökülme, kırılma gibi zararlara sebebiyet 

verebilmektedir. Yanlış konumlandırma nedeni ile özellikle bozuk ve zorlu yol şartlarında hasar alma açısından 

sorunlar sık yaşanmaktadır. 

Ulaşım sorunlarının alt nedenleri olarak ise trafik, bozuk yollar, aracın bozulması, beklenmedik afet ve kazalar 

tespit edilmiştir.  

Trafikte meydana gelen bekleme ve gecikmeler bozulabilir ürünlerin kalitesine ve zayiata ciddi manada 

sebebiyet veren etkenlerdir. Rampalar, engebeli yollar ya da hava şartlarından ötürü yaşanan ulaşıma bağlı 

sıkıntılar yine soğuk zincire konu olan yükün kalitesinin bozulması ve zayiatına sebebiyet vermektedir. Teknik 

bakımından ya da farklı nedenlerden yaşanan aracın bozulması nedeniyle yaşanan süre kaybı, sözleşme şartlarının 

yerine getirilememesi ya da ürünün bozulması sık rastlanılan problemlerdir. Sel, don olayı, deprem vb. olağanüstü 

durumlar ya da araç kazaları zayiat sebeplerindendir. 

Soğuk zincir taşımacılığında taraflar arasında yapılan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmemesi. Bu 

faktör altında gecikmeler, teknoloji ve Ar-Ge yetersizliği, sözleşmeye konu olan malların yanlış gönderimi yer 

almaktadır. 

Gümrükte yaşanan beklemelere sebebiyet veren; soğuk zincire konu olan ürünü taşıyan araçların gümrüklerde 

evrak, yasal prosedürler, dijital sorunlar, yol yoğunluğu ve sınır kapılarında uzayan kuyruklarda yaşanan 

gecikmeler ciddi ret sebebidir. 

Soğutma sistemlerinin çalıştırılmasında zamanlama hataları yine personel odaklı ya da sistemin kendi 

arızasından kaynaklanan sebeplerle ön soğutma yapılmaması, soğuk hava depo ve odaların data loggerlerinin 

derecelerinin yanlış ayarlanması, son teknoloji yetersizliği, uzayan süreler redde sebebiyet vermektedir. 

Ulaşım sorunları, soğuk zincire konu olan ürünlerin bozulması sebeplerinde açıklanmıştır ve bütünüyle süre 

kaybına neden olan problemlerdir. 

Teknoloji ve Ar-Ge yetersizliği soğuk zincirde en önemli sayılabilecek faktördür. Soğuk zincire konu olan tüm 

soğutma sistemlerini datalogger, ısı ölçer v.b. gibi teknolojik aletlerin kullanımı zorunluluğu üniversitelerle 

işbirliği içerisinde çalışılmasını gerektirmekteyken bu alt yapının eksikliği zincirde geliştirilmesi gereken 

teknolojik eksiklikleri ifade etmektedir.  

Ürünlerin hasat aşamasından toplandıktan sonra depolama aşamasından önce kalitesinin bozulmaması için ön 

soğutma yapılması gereklidir. Aynı şekilde treyler ve araç için ön soğutma yapmak yükleme öncesi ürün 

bozulabilirliği açısından zorunluluktur. 



338 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

Isı ve soğutma dereceleri ürünün niteliğine göre farklılık gösteren taşımaya konu olan ürünlerin daha uzun 

saklanması nem kontrollü soğuk odalar ile sağlanmaktadır. Soğuk hava depoları bağıl nem oranının korunmasını 

sağlamaktadır. Bu teknik donanımlar sağlanmadığı müddetçe ürün kaybı söz konusudur. 

Data logger soğuk zincirin izlenmesi için kullanılan çoklu sıcaklık veri cihazıdır. Özellikle ilaç taşımalarında 

tanımlanmış sıcaklık ve nem limitlerini üretimden teslimata kadar kontrol eden bu cihazların bozulması, sistemsel 

arızalar vermesi ya da eski teknoloji olması ciddi kayıp sebebidir. Özellikle ilaç taşımalarında yoğun kullanılan 

çoklu sıcaklık veri cihazı kullanımı, sıcaklık soğukluk nem limitlerini üretimden teslim aşamasına kadar koruyan 

takip gerektiren bir sistemdir. 

Sözleşmeye konu olan malların yanlış gönderimi konusunda alt nedenler olarak paketleme ve ambalaj 

hatalarından kaynaklanan sorunlar, sözleşme dışı ürün gönderimi ve personelin bilgi yetersizliği belirlenmiştir. 

Paketleme ve ambalaj hatalarından kaynaklanan sorunlar, bazen gönderici bazen taşıyıcı odaklı problemlerdir. 

Ürüne uygun ambalaj seçilmemesi, iletkenlik, yalıtım açısından ve soğuk zincire uyumlu kap ve ambalaj seçiminde 

yapılan yanlışlar açısından ürünün zayiatına neden olmaktadır. 

Sözleşme dışı ürün gönderimi; depolardan sözleşmede belirlenen ürün özellikleri dışında denetimsizce farklı 

ürün göndermek ya da hazırlamaktan kaynaklanır. Depodan yüklenen ürünün kusurlu olması, ürün toplanırken 

hasat aşamasında meydana gelen birtakım zayiatların kontrolden geçmemesi ya da fark edilememesi, doğrudan 

ambalaj ve paketlenmeye gönderilmesi sonucu gözardı edilen unsurlar sebebi ile daha başlangıçtan başarısızlığa 

neden olan bir kusur ve kayıp durumudur. 

Personel bilgi yetersizliği; genel olarak tüm soğuk zincir lojistiği sistemi içerisinde en büyük rolü üstlenen 

problemdir. Gerek depo gerek taşıma yükleme aşamasında etkin yer alan personelin (sürücü dahil) soğuk zincir 

sistemi içerisinde bulunan tüm ünite ve ekipmanları, datalogger’ı verimli ve usulüne uygun kullanamaması, ön 

soğutmadan kaynaklanan hatalara, yanlış ısı derecelendirmelerine, kusurlu ürünün gözardı edilmesine, zamanlama 

süre hatalarına, raporlamalardan kaynaklanan hatalara sebep olan kök nedenlerden biri olmakla sistem içindeki en 

önemli unsurdur. 

 3.2  Buharlaşma Bulutlarının Oluşturulması 

İstenmeyen durumları çözümlemek için hazırlanan Buharlaşma Bulutları, Mevcut Gerçeklik Ağacında bulunan 

kök nedenleri çözümlemektedir. Bunlar sırasıyla Şekil 2, 3 ve 4’de görülmektedir.  

 

Şekil 2. İnsan Kaynaklı Sorunların Buharlaşan Bulut ile Giderilmesi 

Kök nedenlerden biri, insan kaynaklarının görev tanımına uygun personel alımı gerçekleştirememesidir. Yanlış 

personel görevlendirmesi ilk üretim yerinden son müşteriye kadarki süreçte soğuk zincirin her adımında insan 

kaynaklı hataların yapılmasına sebep olmaktadır. İşten çıkarmak yerine ilgili konuda ileri düzeyde eğitimlerin 

verilmesiyle personelin bilgi eksikliği giderilmekte ya da donanımlı personel alımının gerçekleşmesi ile nitelikli 

yetkin personelin istihdamı sağlanmaktadır.  

Bir başka kök neden, soğuk zincire konu olan soğutma sistemlerinin düzgün çalışmaması unsurudur. Burada 

karşılaşılan ve ciddi kayıplara sebebiyet veren problem; soğutma sistemlerinin donanım sorunları, başka deyişle 

soğuk zincir ünitelerinde yaşanan teknik hatalar, arızalar; ayrıca soğutma sistemlerinin yetkin personelce kontrol 

edilmemesi ve kullanım hatasından kaynaklanan bozulmalarıdır. Yine bunların buharlaştırılarak çözümü yetkin 

personel ataması sağlanması ve soğuk zincir ünitelerindeki teknik sorunların giderilmesi ile olmaktadır. Sonuç 

olarak soğuk zincire konu olan soğutma sistemlerinin düzgün ve zamanında çalışması ile bu problem ortadan 
kalkmaktadır. Bu durumla ilgili Buharlaşma Bulutu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Soğutma Sistemi Kaynaklı Sorunların Buharlaşan Bulut ile Giderilmesi 

Çatışma diyagramlarından bir diğeri de depodan sözleşme şartlarına uygun doğru ürünün teslimi hususudur. 

Buna sebebiyet veren nedenler ise sözleşme dışı kusurlu ürün yüklenmesidir.  

 

Şekil 4. Ürün Yükleme Kaynaklı Sorunların Buharlaşan Bulut ile Giderilmesi 

Bu sorunun buharlaştırılması için sözleşme şartlarına uygun ürünlerin gönderilmesi, kalite kontrol 

mekanizmalarının iyi çalışması ve kusurlu ürünün yüklenmeden önce denetlenmesinin sağlanması eksikliklerinin 

giderilmesi gerekmektedir. Böylece depodan doğru ürün teslimatı yapılabilmektedir.  

 3.3  Soğuk Zincir Lojistiğinde Teslimat Başarısının Artırılması İçin Gelecek Gerçeklik Ağacı 

Süreçteki kısıtları ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan Gelecek Gerçeklik Ağacı (Şekil 5), teslimat 

başarısının artırılması için güçlü uluslararası ilişkilerle gümrük sorunlarının giderilmesi, soğutma sistemlerinde 

soğutmanın yeterli ve zamanında yapılmasıyla ürünün bozulmamasının sağlanması, nitelikli personelin istihdamı 

ve ek eğitimler, denetim ve kalite kontrol ile doğru ürün teslimatının gerçekleştirilmesi sonucunda sözleşme 

şartlarının yerine getirilebilineceğini göstermektedir.  

Soğutma sistemlerinin doğru çalışması; periyodik bakımlarının düzgün yapılması, kalite standartlarına 

uyulması, doğru soğutma dereceleri kullanılması ve sorun çıktığı zaman anında müdahale edilmesi ile 

sağlanabilmektedir. 

 4  Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, soğuk zincir lojistiğinin gerek firma gerekse ülke ekonomisine zarar getiren en önemli 

problemlerinden biri olan teslimat sürecindeki zayiatlar ele alınmış ve problemlerin kök nedenlerine inilmiştir. 

Büyük oranlarda teslimatın geri çevrilmesine ya da cezalara sebep olan bu durumda; her ne kadar sözleşme 

gerekliliklerine uyulmaması, gümrük mevzuatı ve ürünlerin hasar görmüş olması problemleri ile karşılaşılsa da 

aslında temelde yatan sorunların doğru işe gerekli niteliklere sahip doğru personelin atanmaması, üretici veya 

deponun kalite kontrolden geçirmeden ürünleri yüklemesi, teknik donanıma sahip olunmaması ve/veya bakımının 

süreklilikten yoksun olması, istiflemede yapılan hatalar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Devletin de ayrıca uluslararası 

ilişkilerde yürüttüğü politikalar ve anlaşma gereklilikleri önemli bir faktör olmaktadır.  
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Şekil 5. Teslimat Başarısının Arttırılmasını Öngören Gelecek Gerçeklik Ağacı 

Aslında önemsiz gibi görülen çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi ve olumsuz sinerji yaratması sebebi ile 

özellikle uluslararası soğuk zincir lojistiğinde önemli kayıplar yaşanmaktadır. Avrupa ve Asya’nın birleşme 

noktasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu önemli avantajı kullanması yolunda yaratıcı ve çevik 

atılımlar yapması beklenmektedir. Coğrafi avantajın etkili bir atılıma dönüştürülmesi ve dünyada en önde gelen 

soğuk lojistik zincirinin kurulması için devlet yaptırımlarının yanında firmalara da önemli görev düşmektedir. 

Doğru ve verimli yatırımlar, çağdaş, doğru ve yerinde yönetimle faaliyet alanlarındaki tüm kayıpların nedenlerini 

araştırarak uygun ve yaratıcı çözümler getirmek, bu açıkları gidererek avantaja dönüştürmek ve kazanılacak prestij 

ve pazar payı ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak ilişkilerde bulunmak soğuk zincirde yer alan tüm firma 

yöneticilerinin hedefleri olmalıdır. İşbirliği yaparak bir ticari küme oluşturulması bunun en etkin yolu olacaktır. 

Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın bu yolda yöneticilere ışık 

tutması ve daha kapsamlı projelere bir ön adım olması beklenmektedir. 
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İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na Göre Turizmi 

Teşvik Tedbirleri 

Tourism Encouragement Precautions According to State 

Exportation Assistance Decisions 

Prof. Dr. Faruk Andaç (Çağ University, Turkey) 

Abstract 

Encouragement of Exportation; It is important to develop our exportation to increase our share in the world 

exportation market so that our national companies can improve their competitive power. There have been some 

adjustments in the exportation encouragement system in our country since 1980. 

The main aim of the State Assistance for Exportation is to support the production and marketing activities of 

small and medium sized companies (KOBİ) to help them gain competitive power in the world. 

In this article, we have mentioned some State Notifications and Cabinet Decisions concerning Tourism Sector. 

According to the 13/3 article of the Tourism Encouragement Law of 2643, tourism companies obtaining the amount 

of the foreign currency determined by the cabinet every year are regarded as exporters and have the right to get 

State Export Encouragement Assistance. 

 1  Giriş 

İhracatın teşvik edilmesi; ihraç pazarlarımızın geliştirilmesi, dünya ihracatındaki payımızın artırılması ve 

uluslararası piyasalara açılan firmalarımızın rekabet güçlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır. Ülkemizde 

1980’den bu yana uygulanan ihracata yönelik teşvik sisteminde, günün koşullarına uygun olarak zaman zaman 

düzenlemelere gidilmiştir. Halen uygulanmakta olan ihracatı teşvik sistemi, uluslararası anlaşmalara uyumlu 

olarak çıkarılmış Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına 

İlişkin Kararı” ve buna bağlı olarak Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun tebliğleri ile düzenlenmektedir. Bu 

karar ve tebliğlere uygun olarak yardımların uygulanması ve takibi Dış Ticaret Müsteşarlığına bırakılmıştır.  

 2  İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının Amacı 

İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, KOBİ niteliğindeki firmaların ihracat ile ilgili faaliyetlerini 

gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların 

giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.  

Turizm sektörünü de yakından ilgilendiren ihracat teşvikleri ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ve bazı 

tebliğlere burada yer verilmiştir. Zira 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 13/3. maddesine göre , Bakanlar 

Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayan belgeli turizm işletmeleri de ihracatçı sayılmaktadırlar 

(F.Andaç 2018) ve ihracata yönelik Devlet Yardımlarından yararlanabilmektedirler.  

 3  İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı   

 3.1  Kararın Amacı ve Kapsamı 

İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına İlişkin çıkarılmış olan 27.12.1994 tarih 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının amacı (R.G;T:11.1.1995-S:22168.Değiş. R.G.;T:14.8.2015-S;29445.), Kalkınma Planları ve Yıllık 

Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası 

kuruluşlara olan yükümlülüklere aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerin desteklenmesidir (Md.1). 

Karar, bölgelerarası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, 

yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji 

kullanan sektörlerde araştırma – geliştirme ve dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik programların 

uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre 

sorunlarının önlenmesi için sanayinin yeniden yapılanmasına, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 

(General Agreement On Tarifs And Trade GATT), yani 23 ülkenin 1947 yılında Cenevre (İsviçre)’de imzaladıkları, 

taraf ülkeler arasında miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını ve gümrük vergilerinin indirilmesini amaçlayan 

bütünleştirilmiş ikili ticaret anlaşmaları taahhütleri çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin 

uluslararası alanlarda tanıtma ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsamaktadır (Md.2).  

 3.2  Karara Göre Devlet Yardımları 

Karara göre yapılacak devlet yardımları; 

- Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik yardımları,  

- Çevre koruma yardımlarını,  
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- Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları,  

- Pazar araştırmasına yönelik yardımları,  

- Yurt dışı ofis-mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yardımları, 

- Eğitim yardımlarını,  

- Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarını, 

- Diğer yardımları, kapsamaktadır (Md.3). 

 3.3  Kararın Yürütülmesine İlişkin Yetki, Uygulama, Usul ve Esasları 

Kararın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkili 
kılınmıştır (Md.4). 

Bu karar kapsamında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması 

ve takibi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir (Md.5). 

Bu karar kapsamında sağlanacak devlet yardımları için gerekli olan kaynak, Genel Bütçe içerisinde yer alan 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fon’a transfer edilecek ödeneklerden oluşmaktadır (Md.6). 

Bu Karar, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş (Md.7) ve kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu 

Devlet Bakanlığı yürütmektedir (Md.8). 

 4  İhracata Yönelik Devlet Yardımları ile İlgili Turizm Sektörünü İlgilendiren Para-

Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğleri 

 4.1  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ no:2011/1 - Para-Kredi ve 

Koordinasyon Kurulunun 97/6 Sayılı Tebliği ).  

Daha önce 1997 yılında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından 97/6 Sayılı Tebliği ile çıkarılmış olan 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Pazar Araştırması Desteği Hakkında Tebliğ, 98/12 Sayılı Tebliğ 

ile değişikliğe uğramış, daha sonra bu tebliğlerin yerine 2006/6 nolu Tebliğ yürürlüğe konulmuş, daha sonra bu 

tebliğ de bugün için geçerli olan 2011/1 nolu Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 

yürürlüğe konulduktan sonra 2006/6 nolu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

 4.2  Tebliğin Amacı ve Kapsamı 

Adı geçen bu 2011/1 nolu Tebliğ, 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon 

Kurulunun 16.3.2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır (Md.3). 

Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar 

araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) 

karşılanmasıdır (Md.1). 

Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazar araştırması ve 

pazara giriş faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsamaktadır (Md.2). 

Diğer taraftan, 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata 

Yönelik Devlet Yardımları Kararı” ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması 

ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde 24.11.2016 tarihinde ayrıca Ekonomi Bakanlığı İhracat 

Genel Müdürlüğü tarafından “Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” çıkarılmıştır.  

Genelge, 2011/1 sayılı Tebliğ kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve 

sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerle ilgili kuralları kapsamaktadır. 

 4.3  Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği 

Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar 

araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 

ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.  

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının;  

- Ulaşım için; Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs 

bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri,  

- Konaklama için; Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri 

desteklenir (Md.5) 

Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.  

Ancak Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. 

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir  

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki günlük, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenmektedir.  
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Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, 

her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. 

Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez (Md.6) 

Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri, grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya 

kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar 

desteklenmez. Ayrıca yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir 

fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler yine desteklenmez (Md.7). 

 5  Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2010/6) 

Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik 

Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/8/2010 tarihli ve 

2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır (Md.1). 

Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin 

yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan 

birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır (Md.2). 

Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri 

kapsamaktadır (Md.3). 

Bu Tebliğ ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/11/2005 tarihli ve 2005/10 sayılı Kararı ile bu Karara 
istinaden hazırlanan ve 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı Yurt Dışında 

Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, ek ve 

değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır (Md.29). 

Desteklenecek Faaliyetler: 

-Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi; 

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de 

birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. 

Buna göre Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki 

şirkete ortak olması, Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması, 

Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların 

yurt dışında açılan şirkete ortak olması durumlarında Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında 
organik bağın olduğuna hükmedilir. Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar dikkate 

alınır. 

Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. 

Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik 

bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir 

bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten 

sonra kurulmuş olması şartı aranmamaktadır. 

İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira 

giderleri de bu Tebliğ kapsamında desteklenmektedir (Md.5).  

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren 

şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması 
halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında 

ve yıllık en fazla 120.000 Dolara kadar, Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya 

reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 

Dolara kadar desteklenmektedir (Md.6). 

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya 

şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon 
giderleri), her bir birim başına; Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 

Dolara kadar, Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina 

yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 Dolara kadar 

desteklenmektedir (Md.7). 

Yurt dışına açılan Sınai ve ticari şirketlerin ve Ticari şirketlerin yurtiçi net kira harcamaları da desteklenmektedir. 

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört 

yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. 
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Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi 

olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir (Md.8). 

Tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecektir. Bu Tebliğ’in yayımlandığı 

18.08.2010 tarihinden önce açılmış olan yurt dışı birimler de bu desteklerden yararlanılabilirler. 

İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara 

ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilecektir. Ancak bu çerçevede yapılacak yıllık destek 

ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemeyecektir (Md.9). 

Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Yabancı markalar için 

yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında 

desteklenmez (Md.10). 

Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı 

ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, Ticaret 

Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi, 

kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi şirket ise İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İBGS)’ne, İşbirliği 

Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı 

tespit edilen ödemeler geri alınır (Md.11). 

-Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi; 

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince 

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelge de belirtilen reklam, 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri de desteklenmektedir (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka 

Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi. 20/06/2017 

Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir). 

Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların 

bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir (Gen.Md.14). Destek ödemesi 
yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır (Md.12). 

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen 

ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 

Dolara kadar desteklenir. 

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen 

ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil 

belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 

150.000 Dolara kadar desteklenir (Md.13). 

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım 

yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen 

ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 Dolara kadar desteklenir. 

Bir markaya ilişkin, yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile organik bağı olan şirket tarafından 

gerçekleştirilen yurt dışı tanıtım faaliyetleri de yine aynı kapsamda desteklenir. 

Ancak;  

-Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51 oranında yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren 

yurt içi şirkete ortak olması,  

-Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışı tanıtım 

faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması,  

-Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin halka açık olması halinde, halka açıklık oranı düştükten sonra 

şirketin %51’ine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin yurt dışında tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete 
ortak olması hallerinde,  

Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren şirket arasında organik 

bağın olduğuna hükmedilir (Md.14) 

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık 

süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.  

Tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.  

Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, belirtilen tanıtım 

desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir.  
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Yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek 

miktarı mahsup edilir. 

Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam 

giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla 

desteklenir.  

Tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi 

uygulanmaz (Md.15). 

-Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi; 

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin 

giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 Dolara kadar desteklenir (Md.16). 

Şirketler, belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 

4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar. 

Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek 

başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt 

dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir (Md.17). 

 6  İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “İstihdam Yardımı Hakkında 

Tebliğ” (Tebliğ No: 2000/1)  

Para- Kredi Ve Koordinasyon Kurulunun 2000/1 Sayılı Tebliği. Bkz. R.G.;T:29.1.2000-S:23948. Bu Tebliğ, 

27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet 
Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 17/01/2000 tarihli ve 2000/ 

3 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. 
 Bu Tebliğin amacı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin 

işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının 

sağlanmasıdır (Md.1). 

Bu Tebliğ’de geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’dır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ): 

DTM tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir (Md.2). 

SDŞ’lerin bu destekten yararlanmaya yönelik başvuruları doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel 

Müdürlüğü) yapılmaktadır (Md.3). 

Bu Tebliğ kapsamında; SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli; 

- Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının 

% 75’i,  

- Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının 

% 75’i,  

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl süreyle karşılanacaktır. 

Bu Tebliğ kapsamında, bir SDŞ’ye, istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir 

defa destek sağlanmaktadır (Md.4). 

Bu yardım programına ilişkin talepler, değerlendirme ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde DTM tarafından 

sonuçlandırılmaktadır (Md.5). 

Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olması gerekmekte olup, döviz 

cinsinden düzenlenmiş belgeler değerlendirmeye alınmamaktadır (Md.6). 

Şirketler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı, şirketlere 

haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” 

hükümleri uygulanacaktır (Md.7). 

Bu Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılması ile uygulamada ortaya çıkabilecek 

ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir ( Md.8). Tebliğ 29.1.2000 tarihinde yürürlüğe 

girmiş olup (Md.11), hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütmektedir ( Md.12). 
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Turizm Sektörünün Kırgızistan Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi 

The Role and Importance of Tourism Sector in Economy of 

Kyrgyzstan 

Tolkun Zhumakunova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

Since the second half of the 20th century tourism has become one of the fast developing and expanding sectors 

in the world economy. The tourism sector plays an important role in alleviating issues related with the balance of 

payments, reducing unemployment, creating tax incomes and contributing to economic developments by providing 

a large foreign exchange inflow to the country, therefore, we can say that this sector has larger impact on economic 

growth than other sectors. As it is in developing and underdeveloped countries, in Kyrgyzstan the tourism industry 

is one of the most important sectors in the economy. The tourism sector in Kyrgyzstan plays an important role in 

in economic development by reducing the level of unemployment and generating the income by providing mass 

foreign exchange inflow to the country. In this context the aim of this paper is to analyze the role and importance 
of tourism in Kyrgyzstan’s economy by using methods of statistical analysis. The results show that the total number 

of tourists coming to Kyrgyzstan, thus the tourism revenues increased. In other words, when tourism revenues 

increase, this fosters economic development, by receiving a larger share of tourism revenues. In this study, the 

literature review method was used.  

 1  Giriş 

Dünya turizm endüstrisi 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla gelişmiş ve ulusal kalkınma için bir araç 

olarak kullanılmıştır. Turizm ülkeye döviz girdisi sağlamada, istihdam problemlerinin hafifletilmesinde, gelir 

yaratmada, ekonomik gelişmede önemli rol oynayan faktör olarak kabul edilmektedir. Küreselleşme ile birlikte 

ekonomik önemi ön plana çıkan turizm sektörü, 21.yüzyıl dünya ekonomisinde en hızlı gelişen sektör olup; 

gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede ekonomik büyümenin ve gelişmenin anahtarı olarak 

görülmektedir(Bahar, 2006).  

Kırgızistan bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren turizm sektörü ekonomik kalkınmada önemli katkılar 

sağlayan sektör olarak görülmektedir. 1994 yılında ilk olarak 1995-2005 yıllar arası turizmi geliştirme programı 

düzenlenmiştir. 2001 yılı ise ülkemiz turizmi geliştirme ve destekleme yılı olarak ilan etmiştir. Dolayısıyla ilk 

program kaldırılmış ve 2000-2010 yılları kapsayan ikinci program 2001 yılı 2 şubatta Kırgızistan Cumhuriyeti 

Hükümetinin 33. Sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu program yatırımcıların devlet tarafından 

desteklenememesi nedeniyle yatırımcılara şüphe yaratmıştır. Fakat ülke potansiyel doğal turizm kaynakları ve 

varlığı ile başka turistlik ülkeler gibi turist çekmeyi başarmış. Yıllar itibariyle de turizm gelişmeye başlamış ve 

ekonomiye olumlu katkıda bulunulması nedeniyle devlet tarafından desteklenmesini başarmış ve milli gelir 

içindeki payı da önemli yer almıştır. Günümüzde turizm gelirlerinin milli gelir içindeki payı %7 olarak 

görülmektedir. Bu pay 1990-1998 yılları %1’in altındaydı ve 1999 yılında %1,44 olarak yükselmeye başlamıştır. 

Turizm gelirlerinin toplam ihracat içindeki payı da günümüzde %4 olarak yerini almıştır. Turizm, Kırgızistan için 
önemli bir döviz kaynağı sağlaması ve yeni istihdam sağlaması dolayısıyla işsizliğin azaltılmasında ve dış ticaret 

açığının kapatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de turizm sektörü, Kırgızistan’ın ekonomik 

kalkınmasında önemli bir sektör olarak kabul edilmektedir.  

Çalışmanın amacı, turizmin Kırgızistan ekonomisindeki yeri konusunda bilgi vermek, Kırgızistan’ın turizm 

yatırımlarının ve gelişme sürecinin bir değerlendirilmesini yapmak ve sonunda Kırgızistan’da turizmin ekonomik 

sonuçlarını kısaca açıklamaktır. 

 2  Turizm Sektörünün Dünya Ekonomisindeki Yeri 

Turizm bir olgudur. XIX yüzyılın yarısına kadar “turizm” terimi dünyanın her bir dilinde bulunması mümkün 

değildi. “Tour” kelimesi bir yere gitmek gibi kabul ediliyordu ve de sonra insanlar iş ile veya dinlenmek için evden 

gitme gerçeği sonucunda “turizm” kelimesi şimdiki anlamını almaya başlamıştır. XIX yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve değişen sektörlerden biri haline gelmiştir. Ayrıca uluslararası 
seyahatin basitleşmesi ve serbestleşmesi, yabancı sermaye yatırımlarını arttırmış, turizm alanındaki yatırımlarla 

birlikte turizm bilincinin gelişmesini sağlamış ve seyahat formalitelerini en aza indirerek uluslararası turizmin 

gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir(Çeken, Ateşoğlu vb, 2008). Buna küreselleşmenin de katkısı olabilir. 

Bununla birlikte teknolojinin gelişmesi ve sanayinin gelişmesi de turizmin gelişmesine neden olmuştur ve 

uluslararası turizmin gelişmesine büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle ulaşım araçlarındaki hızlı gelişmeler, 

finans ve banka sektörlerinin turizm sektörüyle bağlarının güçlenmesi, dünya genelinde ortak dillerin kullanılması, 

sosyal kaynaşmaya ilginin artması turizm sektörünün gelişmesini sağlayan etkenler arasındadır.  
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Turizm günümüzde sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de ekonomisi için önemlidir. 

Turizm istihdamı olumlu etkileyen, döviz girdisi sağlayan, uluslararası alanda iletişimi arttıran bir endüstridir. 

Turizm sektörü, özellikle yeteri kadar tarihi zenginlik ve doğal güzelliklere sahip olan ülkelerin kalkınmasında son 

derece önemli rol oynamaktadır (Reid, 2003). Gelişmekte olan ülkeler turizmi gelişme açısından daha güç verecek 

faktör olarak değerlendiriyorlarsa gelişmiş ülkeler ekonomik dengeyi koruyabilecek dengeleyici faktör olarak 

değerlendirmektedirler. Gelişmiş olan ülkeler yönünden olduğu kadar gelişmekte olan ülkeler için de turizm 

sektörü, üzerinde en çok durulan ve bunun için de en çok teşvik görmeye hak kazanan sektör olma niteliğine 
sahiptir (Buluk ve Özkök, 2016). 

Uluslararası turizmi değerlendirdiğimizde 1950’de 25,3 milyon kişi, 1965 yılında 100 milyon kişi uluslararası 

turizm hareketlerine katılmış, bu sayı 1995’de 526 milyon ve 2006 yılında 846 milyon kişiye ulaşmıştır. Ayrıca; 

1980-2006 yıllarını kapsayan dönemde turist sayısı dünyada %332 artarken, aynı dönemde turizmden sağlanan 

gelirde de büyük artışlar gerçekleşmiştir(Çeken, Ateşoğlu vb, 2008). 2016 yılında uluslararası turizm hareketlerine 

1235 milyon kişi katılmıştır. 2005-2016 yılları arasında turizm sektöründe dünya genelinde yıllık ortalama büyüme 
oranı %3,9 olarak gerçekleşmiş, Avrupa %2,8; Asya Pasifik %6,5; America %3,7; Africa %4,7 ve Ortadoğu %4,3 

bölgelerinde turizm sektörü dünya ortalamasının üzerinde büyümüştür.  

Genel olarak bütün bölgelerde (Avrupa, Asya Pasifik, Amerika ve Africa) her geçen yıl turizm sektörü dünya 

ortalamasının üzerinde büyümüştür. Sadece Orta Doğu bölgesinde 2015 yılına kadar büyüme göstermiş fakat 2016 

yılında azalma söz konusu olmuştur. Yani 2016 yılı 2015 yılına göre değişim oranı %-3,7 olmuştur. Bu da büyük 

bir problem değildir sadece küçücük bir farktır. Genel olarak Avrupa bölgesi bütün yıllar uluslararası turizm 
hareketleri açısından %50’lik civarında ve ondan yukarı pazar payı ile en çok turist alan bölge özelliğini 

korumaktadır. 2016 yılında %49,9 paya sahip olmuşsa, ikinci sırada Asya Pasifik bölgesi %25 ve üçüncü sıra 

olarak Amerika %16,1 pay almıştır.(bkz.Tablo-1) 

Tablo-2’de de görüldüğü gibi uluslararası turizm gelirleri genel olarak bütün bölgelerde büyümektedir. 2005 

yıllarında 676 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm geliri 2016 yılında 1,220 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu ise 2015 yılına göre %2,6 artmıştır. Bu bağlamda turist gelirleri yüksek gelir elde eden sektör diyebiliriz. Dünya 

Turizm Örgütü tarafından hazırlanan “Turizm 2030 Yılı Vizyonu” çalışmasına göre dünya çapında uluslararası 

turist varışları 2010 dan 2030 yılına kadar bir yılda ortalama %3,3 oranında artması bekleniyor. Uluslararası turist 

varışları 1995-2010 yılları arasında 28 milyona artış göstermiş ve 2030 yılında yaklaşık 43 milyona artış 

göstereceği tahminlenmektedir. Sonucunda da 2020 yılında uluslararası turist sayısı 1,4 milyara ve 2030 yılında 

ise 1,8 milyara artacaktır. Toplam turizm gelirlerinin ise 2 trilyon dolar olacağı ifade edilmektedir 

(http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf 03.05.2018). 

 

Uluslararası Turist Varışları 

(milyon) 

Pazar 

Payı 

% 

Değişim % 

Yıllık 

Büyüme 

Ort.% 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2016 14/ 13 15/ 14 16/ 15 
2005-

2016 

Dünya 435 526 674 809 953 1,189 1,235 100 4,0 4,5 3,9 3,9 

Avrupa 261,5 303,5 386,6 453,2 489,0 603,7 616,2 49,9 1,7 4,8 2,1 2,8 

Kuzey Avrupa 28,7 36,4 44,8 59,9 62,8 75,4 80,2 6,5 5,3 6,5 6,4 2,7 

Batı Avrupa 108,6 112,2 139,7 141,7 154,4 181,4 181,5 14,7 2,2 3,5 0,0 2,3 

Merkez/ Doğu 

Avrupa 
33,9 58,9 69,6 95,3 98,5 121,4 126,0 10,2 -9,1 5,4 3,8 2,6 

Akdeniz/Güney 

Avrupa 
90,3 96,0 132,6 156,4 173,3 225,5 228,5 18,5 6,9 4,9 1,3 3,5 

Asya Pasifik 55,9 82,1 110,4 154,1 208,1 284,0 308,4 25,0 6,1 5,4 8,6 6,5 

Kuzey-Doğu 

Asya 
26,4 41,3 58,3 85,9 111,5 142,1 154,3 12,5 7,3 4,3 8,6 5,5 

Güney-Doğu 

Asya 
21,2 28,5 36,3 49,0 70,5 104,2 113,2 9,2 2,9 7,4 8,6 7,9 

Okyanusya 5,2 8,1 9,6 10,9 11,4 14,3 15,6 1,3 6,1 7,6 9,4 3,3 

Güney Asya 3,2 4,2 6,1 8,3 14,7 23,4 25,3 2,0 12,9 2,3 7,8 10,7 

Amerika 92,8 108,9 128,2 133,3 150,1 192,7 199,3 16,1 8,5 5,9 3,5 3,7 

Kuzey Amerika 71,8 80,5 91,5 89,9 99,5 127,5 130,5 10,6 9,7 5,5 2,4 3,4 

Karayipler 11,4 14,0 17,1 18,8 19,5 24,1 25,2 2,0 5,5 8,1 4,7 2,7 

Merkez Amerika 1,9 2,6 4,3 6,3 7,8 10,2 10,7 0,9 5,6 6,8 4,9 5,0 

Güney Amerika 7,7 11,7 15,3 18,3 23,2 30,8 32,8 2,7 7,1 5,9 6,6 5,4 

Afrika 14,8 18,7 26,2 34,8 50,4 53,4 57,8 4,7 0,6 -2,9 8,1 4,7 

Kuzey Afrika 8,4 7,3 10,2 13,9 19,7 18,0 18,6 1,5 -1,4 -12,0 3,5 2,7 

Sahra Altı Afrika 6,4 11,5 16,0 20,9 30,7 35,4 39,2 3,2 1,9 2,4 10,5 5,9 

Orta Doğu 9,6 12,7 22,4 33,7 55,4 55,6 53,6 4,3 8,7 0,6 -3,7 4,3 

Tablo 1. Bölgelere Göre Uluslararası Turist Hareketleri Kaynak: 

http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf 28/04/2018. 

  

http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf%2003.05.2018
http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf%2028/04/2018
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 Değişim % Pazar Payı 

% 

Uluslararası Turizm Gelirleri 

(milyar dolar) 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2016 2014 2015 2016 

Dünya 4,3 4,1 2,6 100 1,252 1,196 1,220 

Avrupa 4,4 2,7 0,9 36,7 513,7 449,6 447,3 

Kuzey Avrupa 5,8 7,4 2,7 6,1 81,5 77,3 74,6 

Batı Avrupa 3,4 -1,3 -0,3 11,9 174,2 145,8 145,3 

Merkez/Doğu Avrupa 0,1 -0,7 5,7 4,3 58,8 50,4 52,6 

Akdeniz/Güney Avrupa 6,1 5,2 -0,2 14,3 199,2 176,1 174,7 

Asya Pasifik 1,5 2,5 4,8 30,1 359,0 349,4 366,7 

Kuzey-Doğu Asya -1,6 -3,7 -0,2 13,9 176,9 167,1 168,9 

Güney-Doğu Asya 2,1 8,0 9,8 9,6 108,2 108,5 117,2 

Okyanusya 7,6 11,6 10,0 3,8 44,2 42,3 46,7 

Güney Asya 9,9 6,3 7,1 2,8 29,8 31,6 33,8 

Amerika 6,7 8,2 2,7 25,7 288,9 305,6 313,2 

Kuzey Amerika 7,0 8,3 1,9 20,0 225,9 239,7 243,7 

Karayipler 5,1 7,1 6,3 2,5 26,7 28,5 30,2 

Merkez Amerika 5,9 6,6 7,8 1,0 10,6 11,4 12,2 

Güney Amerika 6,3 9,2 3,2 2,2 25,7 26,1 27,0 

Afrika 3,7 0,5 8,3 2,9 36,5 32,8 34,8 

Kuzey Afrika 8,3 -8,8 2,6 0,7 11,0 8,9 9,1 

Sahra Altı Afrika 1,9 4,5 10,5 2,1 25,5 23,9 25,6 

Orta Doğu 10,2 7,4 -1,6 4,7 53,6 58,2 57,6 

Tablo-2: Bölgelere Göre Dünya Turizm Gelirleri Kaynak: 
http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf 28/04/2018 

Tablo-3’teki, turizm gelirleri ve dünyada en çok turist çeken ilk 10 ülke incelendiğinde gelen toplam turist 

sayısının 2015 yılı itibariyle 509 milyon olduğu ve uluslararası turizm gelirlerinin de 583,6 milyar dolar olduğu 

görülmektedir. Uluslararası turist varışları 2016 yılında 2015 yılına göre Fransa ve ABD’de sırasıyla %2,2 ve 

%2,4’e azaldığı görülmektedir. Bu iki ülkenin dışındaki ülkelerde ise artış gösterdiğini tablodan görebiliriz. 2016 
yılında ilk 10 ülkenin en önemli değişikliklerinden dikkat çeken Tayland’ın 3.sıradan 9.sıraya gerilemesi, 

Fransa’nın 5.sıradan ilk sıraya yükseliş göstererek dünyada en çok turist çeken ülke olarak sayılır. Söz konusu 

liderliğini sürdürmekte olan Fransa ülkesi turizm gelirleri açısından 2015 yılına göre %5,3 düşüş göstermiş ve 42,5 

milyar dolar ile beşinci sırada yer almaktadır. Uluslararası turizm gelirleri açısından ise ABD 205,9 milyar dolar 

ile en çok kazanan ülke olmaktadır. İspanya 2015 yılına göre %6,9 artış göstererek 60,3 milyar dolar elde edip 

ikinci sırada, Tayland ise 2015 yılına göre %11 artış göstererek 49,9 milyar dolar kazanıp üçüncü sırada yer 

almaktadırlar. Çin ülkesi hem dünya turizm varışları hem de dünya turizm gelirleri bakımından dördüncü sırada 

yerini almıştır; 2016 yılı 59,3 milyon turist gelmişse 44,4 milyar dolar dünya turizm geliri elde etmiştir. Bu 10 

ülkenin turizm gelirleri toplamının 585,5 milyar dolar olduğu ve bu gelirin dünya genelindeki toplam turizm 

gelirlerinin yaklaşık %48’ni oluşturduğu görülmektedir. Demek bu ülkeler dünya bakımından turizm gelirlerinde 

çok paya sahip olarak kendi yerlerinde önemsenmektedirler. 

  Uluslararası Turist Varışları  585,5 Uluslararası Turizm Gelirleri 

 

Milyon Değişim % Milyar dolar Değişim % 

Ülkeler 2015 2016 15/14 16/15 Ülkeler 2015 2016 15/14 16/15 

1 Fransa 84,5 82,6 0,9 -2,2 1 ABD 205,4 205,9 7,0 0,3 

2 ABD 77,5 75,6 3,3 -2,4 2 İspanya 56,5 60,3 -13,3 6,9 

3 İspanya 68,5 75,6 5,5 10,3 3 Tayland 44,9 49,9 16,9 11,0 

4 Çin 56,9 59,3 2,3 4,2 4 Çin 45,0 44,4 2,1 -1,2 

5 İtalya 50,7 52,4 4,4 3,2 5 Fransa 44,9 42,5 -22,9 -5,3 

6 Büyük 
Britanya 

34,4 35,8 5,6 4,0 6 İtalya 39,4 40,2 -13,3 2,0 

7 Almanya 35,0 35,6 6,0 1,7 7 Büyük 
Britanya 

45,5 39,6 -2,3 -12,9 

8 Meksika 32,1 35,0 9,4 8,9 8 Almanya 36,9 37,4 -14,8 1,4 

9 Tayland 29,9 32,6 20,6 8,9 9 Hong Kong 
(Çin) 

36,2 32,9 -5,8 -9,1 

10 Türkiye 39,5 ... -0,8 ... 10 Avustralya 28,9 32,4 -8,2 12,3 

Tablo-3: Uluslararası Turist Sayılarında ve Turizm Gelirlerinde İlk On Ülke Kaynak: 

http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf 28/04/2018 
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 3  Turizm Sektörünün Kırgızistan Ekonomisindeki Yeri 

Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda 

bulunan, uluslararası kültürel ve sosyal iletişimi sağlayıcı etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan 

bir sektördür(Şimşek ve Akın, 2012). Turizm, 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisinde hızlı 

gelişen ve daha genişleyen sektörlerden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla turizm sektörü, ülkeye büyük bir döviz 

girdisi sağlayarak ödemeler dengesi problemlerinin hafifletilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, vergi gelirlerinin 

oluşturulmasında ve ekonomik gelişmelere katkıda bulunmada önemli rol oynar ve diğer ekonomik sektörlere göre 

daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Kırgızistan ekonomisi için de gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi 

turizm endüstrisi en önemli sektörlerdendir. Turizm sektörü her geçen gün ülkeye büyük bir döviz girdisi 
sağlayarak gelir ve işsizliğin azaltılmasında, ekonomik gelişmede önemli rol oynamaktadır. Yani turizm gelirleri 

arttığında ekonomi, ekonomi geliştikçe de turizm gelirleri çoğalacağı tespit edilmiştir. Bu nedenle ülkemiz turizm 

gelirlerinden daha fazla pay alması mümkün olacaktır. 

Ülkemizin coğrafi yapısına baktığımızda ülke topraklarının %90’dan fazlası dağ ekosistemleri olmaktadır ve 

bununla birlikte Isık –Göl gölü başta olmak üzere yüksek dağ gölleri, Narın nehri gibi nehirleri, kayak, alpinizm, 
mağaraları ve av turizmi gibi turizm çeşitlerine imkan sunmaktadır. Daha da net açıklayabilirsek başlıca buzullar: 

Güney Enilçek(632,3 km2), Kuzey Enilçek(215 km2), Kayındı(97,21 km2) ve Korjenevskiy(89,4 km2); 

dünyadaki ünlü zirveler: Ceniş (7439 m), Lenin (7134 m), Han-Tengri (6995 m), Korona (4860 m); dağ sıraları: 

Tenir-Too, Kakşaal-Too, Küngey ve Teskey Ala-Too, Çon-Alay ve gölleri: Issık-Göl, Son-Göl ve Çatır-Göl gibi 

turizm çeşitlerine güzel imkanlar sunmaktadır. Kırgızistan’ın dağlı olması dağ turizmi ve dağ tırmanışçılarının 

tercih ettiği bölgeden olarak sayılır. 

 3.1  Kırgızistan’da Turizm Sektörü 

Kırgızistan ekonomisi için de turizm endüstrisi en önemli sektörlerdendir. İstatistik ve empirik veriler ülke 

turizmine olan ilgi her geçen gün arttığını ve turistlerin sayısı, dolayısıyla da turizm gelirleri arttığını 

göstermektedir. Tablo-4’de de görüldüğü gibi 90.yılların başında turist sayısı hiç yok sayılırsa 2001 yılı 514,4 bin, 

2016 yılında ise 1273,2 bin olarak arttığını görmekteyiz (http://stat.kg/kg/statistics/turizm/ 28/04/2018). Fakat 

aradaki bazı yıllarda turist sayısının azaldığı dikkati çekmektedir. 1998, 1999, 2005 ve 2010 yıllarında turist 

sayısının azalmasının nedenleri de ekolojik, ekonomik ve siyasi sorunlar olmuştur. Mesela, 1998 yılında Kumtör 

altın madencilik kazası nedeniyle Issık-Göl’de siyanürün suya karışmasıyla turistlerin sayısı önceki seneye göre 

20 bin kişiye azalmıştır. 1999 yılında ülkedeki “Batken olayları”, 2005 ve 2010 yılları ise devrimlere bağlı olarak 

turist sayısı azalmış olmaktadır. Ama genel olarak yükselme üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Turist sayılarının 

çoğalmasıyla birlikte turizm gelirlerinde artış ne kadar olduğuna da dikkat etmemiz gerekmektedir. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Turist 
Sayısı 

36,423 48,601 87,368 59,363 48,272 58,756 514,4 604,6 703,5 771,4 737,1 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Turist 
Sayısı 

852,8 826,1 888 806,8 584,3 816,9 1199,4 1132,2 1245 1265,1 1273,2 

Tablo-4: 1995-2016 Yıllar Arasındaki Kırgızistan’a Gelen Turist Sayısı (bin insan) Kaynak: 

http://stat.kg/kg/statistics/turizm/ 28/04/2018 

 3.2  Kırgızistan’ın Turizm Gelirleri 

Kırgızistan’a gelen turist sayısı ile birlikte turizm gelirlerinde genel olarak yükselme söz konusudur. Fakat 

ekonomi içindeki değeri ne kadar olacağına bakarsak turizm gelirlerinin ulusal gelir ve ihracat gelirleri içindeki 

payların araştırmamız lazım oluyor. Yani turizmden elde edilen döviz gelirlerinin ülke ekonomisindeki önemini en 

net bir şekilde ortaya koyan veriler turizmin ulusal gelir içindeki payı ve turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine 

oranıdır. Tablo-5’de ise turizm gelirlerinin sayıları gösterilmektedir. 

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5 20 94 569 300 212 405 486 585 468 481 

Tablo-5:Uluslararası Turizm Gelirleri Kırgızistan için (milyon dolar) Kaynak: 

https://www.indexmundi.com/facts/kyrgyz-republic/indicator/ST.INT.RCPT.CD 11/05/2018 

3.2.1. Turizm Gelirlerinin Milli Gelir İçindeki Payı 

Milli Gelir bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı ile parasal tutarıdır. Gayri Safi Milli Hâsıla, 

bir ülke ekonomisinde belirli bir sürede (bu süre genelde bir yıl olarak kabul edilir) üretilen mal ve hizmetlerin 

parasal ifadesidir. Gayri Safi Milli Hâsıla'dan dolaylı vergiler (gümrük ve tekel vergileri, harçlar, bazı tüketim 

vergileri, vb.) düşüldükten sonra kalan net gelire ise Milli Gelir olarak tanımlanabilir (Zengin, 2010). 
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Yıllar GSMH           

(milyon dolar) 

Turizm Gelirleri 

(milyon dolar) 

Turizm Gelirlerinin GSMH 

İçindeki Payı (%) 

1990 2674,0  - 

1995 1661,02 5 0,30 

1996 1827,57 4 0,22 

1997 1767,86 7 0,4 

1998 1645,96 12 0,73 

1999 1249,06 18 1,44 

2000 1369,69 20 1,46 

2001 1525,11 32 2,10 

2002 1605,64 48 3,00 

2003 1919,01 62 3,23 

2004 2211,54 92 4,16 

2005 2460,24 94 3,82 

2006 2834,17 189 6,67 

2007 3802,57 392 10,30 

2008 5139,96 569 11,07 

2009 4690,06 300 6,40 

2010 4794,36 212 4,42 

2011 6197,77 405 6,53 

2012 6605,14 486 7,36 

2013 7335,03 585 7,98 

2014 7468,10 468 6,27 

2015 6571,85 481 7,32 

Tablo-6: Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı Kaynak: https://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic 

03/05/2018; https://www.indexmundi.com/facts/kyrgyz-republic/indicator/ST.INT.RCPT.CD 11/05/2018 

11/05/2018 

Turizm gelirlerinin ekonomiye etkisini incelemek için bu gelirlerin GSMH içindeki payını incelememiz 

gerekmektedir. Başka bir deyişle turistlerin yaptıkları harcamalar ile onları karşılamak için yapılan hizmet ve 

mallar için yapılan harcamalar arasındaki fark milli geliri olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Söz konusu fark da 
turizm gelirlerinin GSMH’ya olan katkısı olarak ifade edilir. Yani yabancı ziyaretçi harcamaları ile yaratılan 

GSMH miktarı, turistler tarafından yapılan harcamaların döviz geliri olarak kaydedilmesi ve bu gelirden söz 

konusu turistlere yapılan hizmetin maliyetinin çıkarılmasıyla bulunabilir(Toprak, 2008).  

Tablo-6’dan de görülebileceği gibi, turizm sektörünün GSMH içindeki payı ilk yılları düşük gözükmektedir. 

Fakat her geçen yıl arttığı izlenmektedir. 2006 yılından sonra normal pay almaya başlamıştır. Fakat 2010 yılında 

düşmüş. Bunun nedeni de ülkedeki siyaset olaylarıdır. 2010-2011 yıllarında ülkede siyesi istikrarsızlık yaşam 
devam ediyordu. 2011 yılından sonra normal yükselmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Günümüzde ise yaklaşık 

%7’ler seviyesindedir. Bu payın %5 veya daha yüksek oranlarda olması, o ülkenin bir ”turizm ülkesi” olduğunun 

göstergesi olarak değerlendirmektedirler(Ongan, 1995). Bu görüş nedeniyle, Kırgızistan bir turizm ülkesi 

olduğunu ve ekonomisinin de kısmen turizm sektörüne bağlı olduğunu söylemek de mümkündür. Sonuç olarak 

ülkedeki turizm sektörü ekonomi için önemli sektörlerdendir diyebiliriz. 

3.2.2. Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri İçindeki Payı 

Turizm görünmeyen ihracat kalemidir. Turizmden elde edilen döviz gelirlerinin ihracattan elde edilen gelire 

oranı çok önemlidir. Turizm somut olmayan bir ihracat kalemi olduğu için toplam ihracat içinde gelirler tarafına 

olumlu etki etmektedir(Bilgiçli, Altınkaynak, 2016).  

Tablodan da görüleceği üzere Kırgızistan’ın turizm gelirlerinin ihracat gelirleri içindeki payı 2006 yılına kadar 

%5’in altındayken 2006 yılından itibaren %6’nın üzerinde olmuş, 2010 yılı hariç. 2010 yılındaki bu azalış da milli 
gelir ile kıyaslamada da olduğu gibi siyaset olaylarından kaynaklanmıştır. Bu bağlamda, uluslararası turizmin 

Kırgızistan ekonomisine büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Turizmde normal ihracatta olduğu gibi ihraç 

giderleri yapılmaz. Dolayısıyla ülkemiz güzel dağları, gölleri ve mağaraları gibi doğasıyla turizm gelirlerini zaman 

içerisinde daha da arttırabilecektir. 
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Yıllar İhracat Gelirleri 

(milyon dolar) 

Turizm Gelirleri 

(milyon dolar) 

Turizm Gelirlerinin İhracat 

Gelirleri İçindeki Payı (%) 

1995 412,04 5 0,30 
1996 507,07 4 0,22 
2000 504,49 20 1,46 
2001 476,15 32 2,10 

2002 460,31 48 3,00 
2003 581,72 62 3,23 
2004 718,72 92 4,16 

2005 672,01 94 3,82 
2006 794,07 189 6,67 
2007 1134,18 392 10,30 
2008 1617,56 569 11,07 

2009 1178,27 300 6,40 
2010 1488,40 212 4,42 
2011 1978,93 405 6,53 

2012 1683,24 486 7,36 
2013 1773,23 585 7,98 
2014 1851,50 468 6,27 

2015 1441,47 481 7,32 

Tablo-7: Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri İçindeki Payı Kaynak: 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/country/KGZ/startyear/LTST/endyear/LTST/tradeFlow/Export/indi

cator/XPRT-TRD-VL/partner/WLD/product/Total 17/05/2018 

 4  Kırgızistan’da Turizm Yatırımları 

Yatırım, gelecekte sağlanabilecek bir dizi faydanın beklentisi ile sahip olunan kaynakların mevcut kaynaklara 

aktarılmasıdır(Akın vb, 2012). Turizmde yatırım, turizm işletmesinin amacı olan faaliyetlerin tatmin edici koşullar 

içerisinde yapılabilmesi, geliştirilebilmesi, rekabet gücünün korunabilmesi için, bir yıldan uzun süre 

kullanılabilecek sermaye mallarının temin edilmesi ve gerekli döner sermaye varlıklarının satın alınmasıdır(Çımat 

ve Bahar, 2003). Diğer bir deyişle; turizm yatırımları, turistlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayan tesis, arazi ve araç-
gereçlerin tümüdür. 

Turizm için yapılan yatırımlar Kırgızistan egemenliğini kazandığı ilk yılları en düşük olsa bile 2012 yılından 

itibaren %9-%10’un üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Tablo-8’da, yıllar itibariyle turizm yatırımlarının sabit 

sermaye yatırımları içindeki payı gösterilmektedir. Tablo’da görüldüğü üzere, turizm yatırımları, toplam yatırımlar 

içinde çok önemli bir yer almaktadır. %10’un üzerinde olmak büyük paya sahip olmaktır. Genel olarak 2006 

yılından günümüze kadar ortalama %10’un üzerinde olması dikkati çekmektedir. Böyle olması nedeniyle turizm 
sektörünün milli gelire katkısı ve ihracat gelirlerine katkısı %6-%7 düzeyindedir. Bu oran ise Kırgızistan 

ekonomisinin kalkınmasına ve refah seviyelere çıkmasına fayda sağladığını söyleyebiliriz. Bu nedenle turizm 

sektörüne yatırım yapmak ülkenin ulusal gelirini ve turizm talebini artıracaktır(Çelik, 1991). 

Yıllar Toplam Yatırımlar Turizm Yatırımları Pay % 

2006 18771,3 2216,4 11,80 

2007 24087,5 3627,1 15,06 
2008 32535,0 3989,7 12,26 
2009 42496,9 6165,7 14,51 
2010 44333,3 6951,7 15,68 

2011 49369,2 10004,2 20,26 
2012 73222,1 8040,0 10,98 
2013 82874,5 8771,7 10,58 

2014 107884,6 10635,3 9,86 
2015 127321,8 13812,0 10,85 
2016 135469,9 17452,6 12,88 

Tablo-8: Kırgızistan’da Toplam Yatırımlar ve Turizm Yatırımlarının Yıllar İtibariyle Seyri (Milyon Som) Kaynak: 

Kırgızistan’da Turizm 2012-2016, İstatistiksel Rapor ve http://www.stat.kg/ru/opendata/category/168/ 

02/05/2018 

 5  Kırgızistan’da Turizmin Ekonomik Sonuçları 

Turizmin ekonomik sonuçları olarak; dış ödemeler dengesi, istihdam, ulusal gelir, yabancı sermaye girişi ve 
bölgesel gelişme üzerindeki etkileri dikkate alınabilir(Çımat ve Bahar, 2003). Turizm talebi gün geçtikçe artmakta 
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ve turizm harcamaları da bağlı olarak yükselmekte. Sonucunda da mal ihracatına göre turizm daha fazla döviz 

ülkeye girişi sağlayan sektör olarak değerlendirilmektedir. Böylece döviz akımı döviz artışı ya da azalışı şeklinde 

ödemeler dengesini olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.  

Turizm sektörü Kırgızistan’da döviz girdisi sağlayan ve ödemeler dengesini olumlu etkileyen sektör olarak 

sayılır. Ülkemiz başka gelişmekte olduğu ülkeler gibi dış ödemeler dengesi açık olan ülkelerdendir. Bu açığın 

büyük bir boyutunu turizm döviz girdileri ile kapatmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik oranının yüksek olduğu gibi Kırgızistan’da gizli yüksek işsizlik oranı söz 
konusudur. Bu açıdan turizm sektörü ülkedeki işsizliği azaltmada da önemli rol oynamaktadır. Turizm için mal ve 

hizmet sunmada insan gücünden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Dolayısıyla ülkedeki emek arzı fazlalığı bu 

sektörde büyük ölçüde istihdam edilebilecektir. 2006 yılında 137,6 bin kişi istihdam edilmişse, 2015 yılı 86,9 bin 

kişi istihdam edilmiştir ve turizmde çalışanların toplam istihdam içindeki payı da sırasıyla %6,6 ve %3,7 olmuştur. 

2006 yılına göre günümüzde turizm sektöründe çalışan kişi sayısı az olsa bile bu sektör, emek-yoğun özellik arz 

etmekte ve turizmde istihdam önemli bir unsur oluşturmaktadır.  

Kırgızistan’da turizm önemli bir ekonomik faaliyet olarak bu alandaki yatırımlar 2015 yılında 13812 milyon 

som olmuş ve toplam yatırım içindeki payı ise %10,85’i oluşturmuştur. Bu pay turizm gelirlerinin milli gelir 

içindeki payından (%7,32) fazla olmaktadır. Kuşkusuz bu oranın, Kırgızistan ekonomisinin kalkınmasına ve daha 

refah seviyelere çıkmasına fayda sağladığı ortaya çıkar. Sonucunda bu sektöre yatırım yapmak hem işsizliği azaltır 

hem de ülkeye döviz girdisi sağlayarak dış ödemeler dengesi açığını kapatır. 

 6  Sonuç 

Günümüzde turizm hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler için önemli bir kalem olduğu 

kuşkusuzdur. Çünkü turizm günümüzde telekomünikasyon ve enformasyondan sonra 21.yüzyıla damgasını vuran, 

dünyanın üç temel hizmet sektöründen biri durumundadır(Crouch-Ritchie, 1999). Bu sektör döviz girdisini 

sağlayan, milli geliri arttırıcı etkisi olan, bölgeler arası gelir dengesizliklerini gideren ve yarattığı istihdam 

olanakları ile işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunan önemli ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır(Akın vb, 2012). 

1995 yılına Kırgızistan’a gelen turist sayısı 36,423 bin kişi iken 2005 yılında bu rakam 737,1 bin kişiye 

yükselmiş ve 2016 yılında ise 1273,2 bin kişi olarak 1995 yılına göre 35 kata artmıştır. Aynı şekilde turizm gelirleri 

de %116,2’lik artışla (1995 yılına 5 milyon dolardı) 581 milyon dolar(2015) olmuştur. Kırgızistan’da 2006 yılı 

itibariyle turizm gelirlerinin milli gelir içindeki payı 6,67 ve toplam yatırımlar içindeki payı %11,8 olarak her 

geçen yıl artış göstermektedir. Günümüzde ise paylar sırasıyla %7,32 ve %12,88’dir. Yani turizmin, son on yılda 

ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayarak, kalkınmada önemli bir rol oynadığı söylemek mümkündür.  

Ülkemizde turizm dünyada da olduğu gibi hızla gelişmektedir. Bu sektörün ülkemizde katkısı daha yüksek 

olması için turizm yatırımlarını daha da arttırmak ve ülkemizin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri dünyana 

tanıtmak gerekmektedir ve reklam faaliyetlerine de büyük önem verilmelidir. Ülkemize turizm sektörüne yatırım 

yapmaya gelen yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağlanmalı ve desteklenmeli. Çünkü yabancı yatırımlarda 

ülkemizin işsiz insanları istihdam edilmekte ve gelen turistler döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığını 

kapatmaktadır. İşsizlik ve dış ticaret açığı problemlerinde turizm sektörünün katkısı daha yüksek olacaktır. Bu 

nedenle turizm sektörüne daha fazla önem verilmeli, yeni projeler geliştirilmeli ve sektörün önündeki engeller 

kaldırılmalıdır. 

Kaynakça 

 Akın, A., Şimşek, Y. ve Akın, A. 2012. “Turizm Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi”, Akademik 

Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi”, Sayı:7, s.63-81 

 Bahar, O. 2006. “Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Var Analizi 

Yaklaşımı”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Dergisi, Manisa, Sayı:2(13), s.137-138 

 Bilgiçli, İ. ve Altınkaynak, F. 2016. “Turizm Endüstrisinin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi; 

Ekonomi Paradigmasıyla Yaklaşım”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, İCAFR, Sayı:16, 
s.560-580 

 Buluk, B ve Özkök, F. 2016. “Küreselleşme Hareketlerinin Turizm Endüstrisine Etkileri”, Akademik Bakış 

Dergisi, Sayı:54, s.37-53 

 Croch, G.İ. ve Ritchie, J.R.B., 1999. “Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity ”, Journal of 

Business Research, No.44, p.137-152 

 Çeken, H., Ateşoğlu, L., Dalgın, T. ve Karadağ, L. 2008. “Turizm Talebine Bağlı Olarak Uluslararası Turizm 
Hareketlerindeki Gelişmeler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:26, s.71-85 

 Çelik, N. 1991. “Turizm Sektörüne Retrospektif ve Prospektif Bir Bakış”, Türkiye Kalkınma Bankası 

Yayını, Sayı: 36 



354 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

 Çımat, A. ve Bahar, O. 2003. “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Akdeniz İİBF Dergisi, Sayı:6, s.1-18 

 Karataş, M. ve Babür, S. 2013. “Gelişen Dünya’da Turizm Sektörünün Yeri”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, Sayı: 15(25), s.15-24 

 Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Verileri 

 Kırgızistan’da Turizm 2012-2016, İstatistiksel Rapor 

 Moskalenko, O.A. 2018. “Kırgızistan Cumhuriyeti’nde Turizmin Kalkınmasında Makroekonomik 

Göstergelerdin Analizi”, Reforma Dergisi, Sayı:1(77), s.43-48 

 Ongun, S. 1995. ‘‘Türkiye’de Turizm Sektörünün Gelişmesinde Mali Kesimin Rolü’’, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Reid, D.G. 2003. Tourism, Globalization and Development: Responsible Tourism Planning. London: Pluto 

Press 

 Toprak, L.,2008. “Bölgelerarası Kalkınma Farklılıklarını Gidermede Turizmin Rolü: Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 UNWTO, http://people.unica.it/carlamassidda/files/2017/06/UNWTO_Tourism-Highlights_2017.pdf 

28/04/2018; http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr.pdf 15/04/2018 

 Zengin, B. 2010. “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Reel ve Moneter Etkileri”, Akademik 

İncelemeler Dergisi, Sayı:5(1), s.104-123 

 http://www.stat.kg/ru/opendata/category/168/ 02/05/2018 



SESSION 4C: Turizm 355 
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Abstract 

Increased transport facilities have created national and international mobility for different purposes. This 

mobility, which is generally regarded in the scope of tourism sector, is also widely used for health purposes. 

Countries, besides their natural, historical and cultural riches, are engaged in transnational the protection of health, 

the elimination of diseases and the development of health. It can be claimed that countries have made important 

efforts towards attracting tourists in the field of health tourism. 

Health has always been a significant value throughout history and people have sought different ways to develop 

and improve their wellbeing. Advanced transport means and easy access to information have brought people to 

search for health outside of their geographical area. Health tourism has also begun to arouse interest as a result of 

these searches, especially as an important source of income in the international scope. 

Health tourism has the potential to be influenced by numerous factors. Economic crisis situations, political 

turmoil and social movements in the countries are some of the factors that affect mobilization for health. In this 

study, the impact of the coup attempt on July 15, 2016 on Turkish Tourism Industry is analyzed through analysis 

of secondary data. 

 1  Giriş 

Kriz, aktörleri olumsuz etkileme özelliğine sahip, aktörün kendisinden, etkileşim içinde olduğu çevreden, 

toplumdan, sistemden, siyasal düzenlemelerden ve küresel gelişmelerden ortaya çıkan istenmeyen durumlardır. 

Çoğunlukla ani gelişme, öngörülememe, belirsizlik ile eşlenme gibi özelliklerle ele alınan kriz kavramı, çok 

disiplinli bir yaklaşımı gerektiren yapıdadır. Kişisel, toplumsal ve küresel düzeyde sonuçlar doğurması muhtemel 

bu istenmeyen koşullar, araştırmayı, stratejik yönetimi gerektirmesinin yanında reaktif bir bakış açısına da 

gereksinim duyar. Her kriz durumu aynı zamanda bir öğrenme deneyimidir. Krizlerin geniş bir neden yelpazesine 

dayalı olduğu düşünüldüğünde kişiler, toplumlar ve sistemler açısından krizin kaçınılmaz olduğu gerçeği daha iyi 

anlaşılabilir. Buna göre her kriz durumu, bir çıkarım listesinin ortaya çıkmasına, kriz yönetiminin ve krizin 

etkilerinin değerlendirilmesine ve benzer krizlere hazır olunmasına olanak sağlar.  

Sağlık gereksinimlerini karşılamak amaçlı olarak bireylerin hareketliliğini ifade eden sağlık turizmi, sadece 

gereksinimi olan kişilerin değil; onların yakınlarının da seyahat etmelerini içeren bir olgudur. Turizmin yükselen 

bu türü, ülke ekonomileri için önemli bir girdi yaratma imkanı ile giderek öne çıkmaktadır. Sağlık turizmi, 

bireylerin sağlık amaçlı olarak bir yerden başka bir yere seyahat etmeleri olarak tanımlanabilir. Bu seyahatler, 

genellikle tedavi amaçlı seyahatler olsa da tam iyilik halini sürdürmeye yönelik hareketlilik; sağlığı geliştirmeye 
odaklı mobilizasyon da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Sağlık turizmi, sağlık arama için gelen bireylerin ve 

onlara eşlik edenlerin uzun süreli konaklamasına fırsat sunduğu için ekonomik açıdan ayrıca stratejik bir öneme 

sahiptir. Hareketliliğin temel güdüsü, sağlık olsa da ülkeler bu amacın etrafını kazanç elde etme amaçlı olarak 

çeşitli unsurları eklemek yoluyla daha cazip hale getirme arayışı içindedirler. Sağlık turizminin daha fazla kâr elde 

etme amaçlı olarak tasarlanması, ülkelerin bu yönde politikalar geliştirmeleri, tercih edilebilirlik açısından oldukça 

önemlidir.  

Ülkelerin yüzleştikleri kriz durumlarında sağlık turizminde yaşanan gelişmeleri konu edinen bu çalışma, 

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimini örnek olarak ele almaktadır. Türkiye'nin hem toplumsal 

hem de ekonomik açıdan krize girmesine neden olan bu girişimin sağlık turizmi üzerinde etkisi, keşfedici araştırma 

tasarımında irdelenmektedir. Araştırmanın amacı, yaşanılan krizlerin sağlık turizmi endüstrisi üzerindeki etkilerini 

keşfetmektir. Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2012-2017 yılları arasındaki turizm 

istatistikleri veri olarak kullanılmaktadır. 

 2  Kriz ve Kriz Yönetimi 

Kriz, beklenmeyen; kişileri, kurumları, toplumları, ülkeleri ve küresel boyutta ekonomiyi zora sokan istenmeyen 

durumlardır. Çoğunlukla olumsuz çağrışımlarla adı yan yana anılan kriz durumları, örgütün ya da ülkenin kendi 

eylemleri sonucunda ortaya çıkabileceği gibi onların dışındaki gelişmelerden; küresel boyutta yaşanan ve dolaylı 

yapıdaki gelişmelerden de kaynaklanabilir. Her düzey için farklı bakış açılarını gerektiren kriz yönetiminde; sorun 

ülke ya da örgütlerin dışında ortaya çıkan gelişmelere dayalı olduğunda çözümü daha güç olmaktadır.  

Toplumların, ülkelerin ve ekonomilerin ani olarak yüzleştikleri kriz durumları, özellikle küreselleşme ile 

zincirleme sonuçlar doğurur hale gelmiştir. İlk uyarıyı alan bir örgütün, kişinin veya ülkenin gerekli müdahalede 
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bulunamaması durumunda bu zincirleme etki gelişen iletişim teknolojileri aracılığıyla önlenemez biçime 

evrilebilmektedir. Kriz ile yüzleşen aktörlerin kriz öncesi, sırasında ve sonrasında yapacaklarının hazır olmasını 

gerektiren bu etki, krize karşı çok boyutlu planların da yapılmasını gerektirmektedir. 

Kriz, Yunan ve Latin dillerinde ”Krinein” kökünden gelen “Krisis” sözcüğüne karşılık gelmektedir. Kriz, bir 

dönem ve lokasyonda bir süreci karşılayan, deneyimlenen ve etkilenilen zor durum olarak tanımlanmaktadır 

(Karaçor vd., 2012:1). İletişimin hızlanması, hızla oluşan pazarlar ve kısa süreli iş tanımlarının geçerli olması, 

piyasalarda yaşanan hızlı dönüşümler, yoğun rekabet ortamını yaratmakta ve krizleri kaçınılmaz kılmaktadır. Buna 

ilave olarak doğal afetler, savaşlar ve darbeler de kriz durumlarını yönetilmesi güç hale getirmektedir (Tekin ve 

Zerenler, 2005:4).  

Aktan (2004), krizi önceden bilinmeyen veya öngörülemeyen bazı gelişmelerin makro düzeyde devlet, mikro 

düzeyde ise firmaları ciddi düzeyde etkileyebilecek sonuçlara sahip bir kavram olarak tanımlamaktadır (Akt. 

Karaçor vd., 2012:1). Tekin ve Zerenler (2005), kriz durumlarını: 

a) Yönetsel ve örgütsel işleyişi bozan durumlar, 

b) Öncelikli hedeflerini tehdit eden gelişmeler, 

c) Önlemek için zaman baskısının fazla olduğu zamanlar, 

d) Yüksek düzeyde stres yaratan durumlar, 

e) Birlikte hareket etmeyi gerektiren koşullar, 

f) Algılama ve önlemeyi güçleştiren sorunlar olarak tanımlamaktadırlar.  

Kriz yönetimi, olası sorunların önceden saptanması, önlenmesi ya da olumsuz sonuçlarının sınırlanmasına 

yönelik adımlar atmak yerine ortaya çıktıklarında tepki gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır (Mackenzie, 1995; 

Akt. Akdağ, 2005:3). Canpolat (2012:124) kriz yönetimine ilişkin çalışmalardan ortaya çıkardığı krizin 

yönetilebilmesine ilişkin unsurları aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

1. Potansiyel krizlerin gruplandırılması,  

2. Krizlerin önlenmesi için analiz ve politikaların ortaya konulması,  

3. Potansiyel krizlerin tehditlerini ortaya koyan ve bunlarla başa çıkabilecek strateji ve taktiklerin 

geliştirilmesi,  

4. Simülasyon çalışmalarının yapılması,  

5. Krizden etkilenebilecek kitlelerin belirlenmesi,  

6. Kriz yönetim ekibinin ve kurum sözcülerinin saptanması ve bunların eğitimi,  

7. Krizden etkilenebilecek dahili ve harici hedef kitlelere yönelik iletişim kanallarının oluşturulması,  

8. Kriz planının gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi  

Kriz, pek çok boyutu olan bir kavram olmakla birlikte daha çok ekonomik kayıplarla eşdeğer olarak ele alındığı 

görülmektedir. Oktar ve Dalyancı (2010), iktisadi sistem ya da alt bileşenlerinin işleyişinde beklenmedik bir 

şekilde ortaya çıkan ve sistemin işleyişini önemli ölçüde olumsuz etkileyen durum olarak ele almışlardır (Akt. 

Karaçor vd., 2012:1). Toplumsal açıdan kriz kavramı, insanlar, hükümetler ya da organizasyonlar tarafından 

deneyimlenen kaotik durumları ifade etmek için kullanılmaktadır (Tanyeri, 2014:510). Genel olarak kriz yönetimi 

süreci (Peltekoğlu, 2012:452-456): 

a. Gözlem ve farkına varma: Bir krizin yönetilebilmesi önceden hazırlanmış kriz ve kriz iletişim planlarının 

varlığına bağlıdır. Yöneticilerin ayrıntılı düşünme becerisi ve gözleme yeteneği kurum içi ve kurum dışı 

uyaranların dikkate alınmasına ve krizin erken tespit ve önlenmesine yardımcı olur. Kurum içi ve kurum 

dışı uyaranların tespitinden önce bu aşamada karşılaşılma olasılığı yüksek olan krizler üzerinde senaryoların 

yaratılmasını gerektirir. Senaryo üretilmesi aşamasında sektörde daha önce yaşanmış krizler göz önüne 

alınabilir ve birer uyarıcı olarak bu krizler, değerlendirilebilir. Kriz ortaya çıkmadan önce sinyallerin farkına 

varmak ve denetim altına almak krizlerin önlenmesinde temel koşuldur.  

b. Krizi önleme çabaları: Gözlem ve farkına varma süreci sonrasında farkına varılan konu veya sorun; konu 

yönetimi çerçevesinde bertaraf edilebilir. Konunun ya da sorunun farkına varmak ve önemsemek krizlerin 

büyümesini engelleyen ve kriz haline dönüşmeden çözümünü sağlayan temel felsefedir. Krizin 

önlenebilmesi, iyi bir gözlemci olmayı ve iç ve dış iletişimi etkin kullanabilmeyi gerektirir. İç iletişimde 

krizin önlenebilmesi için aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim sayesinde düzenli bilgi akışı sağlanarak 

sorunlar oluşmadan ya da büyümeden çareler üretilebilir. Dış hedef kitleyle iletişimde de süreklilik, 

ciddiyet, medyanın takibi, iç ve dış koşulların değerlendirilmesi ve çevreye uyum konusunda gösterilen 

beceri, krizi önlemenin temel şartıdır.  

c. Krize hazırlıklı olmak ve kriz yönetimi: Krizin önlenmesine yönelik çabalar bazı olası krizleri ortadan 

kaldırsa da tüm krizlerin önlenebileceği anlamına gelmez. Bu nedenle gözlem aşamasında elde edilen 

verilerden yola çıkılarak oluşturulmuş senaryolardan yararlanılmalı ve bu senaryolar için alternatif iletişim 

planları hazırlanılmalıdır. Senaryolarla ortaya çıkması muhtemel durumlar ve izlenecek adımlar önceden 
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belirlenmiştir ve proaktif bir yaklaşımla bu adımlar hayata geçirilmelidir. Çevresel faktörlerin 

değerlendirildiği, gerçekçi ve yaşanan olaylardan ve krizlerden yola çıkılarak oluşturulmuş senaryolar krize 

hazırlığın temel koşuludur. Kriz senaryolarının üretilmesinde iç ve dış etkenler nedeniyle yaşanabilecek en 

kötü durumların düşünülmesi, iç ve dış risklere hazır olmayı sağlayacaktır. Unutulmaması gereken yaşanma 

olasılığı %1 bile olan bir durumla karşılaşılma olasılığı durumun ortaya çıkmasıyla %100 olmuştur. Kriz 

yönetimi sırasında krizlerin etkileri dikkate alınmalı, bu etkileri azaltacak önlemler düşünülmelidir. Krizin 

yaşanması, iki önemli sorunun yanıtlanmasını gerektirir. Hangi durumda nasıl davranılmalı? Neler 
yapılmalı? Bu sorular konunun yaratacağı etkiler üzerinde yoğunlaşarak krize dair vizyonu şekillendirir. 

Önceden belirlenen vizyon, kriz anında hızlı hareket etme çabasının neden olacağı yanlış adımların 

atılmasını önleyecektir. Olumsuz etkilerin önceden belirlenmesine yönelik çalışmalar o yönde strateji 

geliştirme olanağı sağlayarak olumsuzlukların yaşanması olasılığını minimize eder.  

d. Kriz iletişimi: Kriz yönetimi, krizin nasıl atlatılacağı, nedenleri ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşırken, 

kriz iletişimi kriz dönemlerinde izlenecek strateji ve taktiklerle ilgilidir. Kriz iletişimi, krizin nedenlerinin, 
çözüm yollarının ve gelişmelerin hedef kitleyle paylaşımı ile ilgilidir. Kriz yönetiminde iletişim, zaman 

zaman kriz yönetiminin bir parçası olarak bazen de bağımsız bir iletişim planı oluşturularak performe edilir. 

Kriz anı iletişim planında iletişim zinciri, kriz ekibi görev dağılımı, medya ile ilişkiler gibi hedef kitlelerle 

olağan ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi üzerine yapılanır. Proaktif ve iki yönlü simetrik iletişim 

anlayışını benimseyen kurumlarda kriz ekibi iletişimi kontrol altına alarak; öncelik sırası belirlenmiş hedef 

kitle ve medyaya önceden kararlaştırıldığı biçimde sık ve düzenli bilgi akışı sağlamalıdır. İlk adımdan 

itibaren belirlenen iletişim stratejisi, krizin fırsata dönüşmesi için planlanmalıdır. Başarılı bir kriz iletişim 

stratejisi, elde edilebilecek fırsatlar üzerine odaklanmalıdır. Kriz öncesinde edinilen itibar, krizi sırasında 

itibarın daha az zarar görmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde kriz sırasında iyi yönetilen kriz iletişimi, kurum 

için fırsatları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle iletişim kriz öncesi; kriz sırasında ve kriz sonrasında şeklinde 

planlanmalıdır.  

Kriz durumları, hem iletişim hem de diğer boyutlarda önceden hazırlanan planlar, deneyimler, uzman görüşleri, 

bilimsel bilgi ve diğer sektörlerin krizi yönetme biçimleri çerçevesinde yönetilmesi gereken durumlardır. Kriz 

öncesinde sürekli olarak ortamın taranması, olası her gelişme için kurumun, toplumun ya da ülkenin farklı planlara 

sahip olması gerekir. Kriz öncesi sektöre ilişkin gelişmeler titizlikle takip edilmenin yanında araştırmaya da 

dayanmalıdır. Krizin yaşanmaya başlandığı durumda öncelikle acil müdahale edilmesi gereken gelişmelere 

odaklanılmalı, en az hasarla atlatmaya yönelik çabalara odaklanılmalıdır. Kriz sırasında en önemli sorunun 
belirsizlik olduğu unutulmamalı, hem bilgi verici hem de geri bildirime dayalı iki yönlü bir iletişim tasarımı hayata 

geçirilmelidir. Bu anlamda tüm iletişim platformlarının planlama kapsamında olmasına özen gösterilmeli; kanaat 

önderlerini kullanmak ihmal edilmemelidir. Kriz sonrası aşama, ilk olarak tespit ve değerlendirmeyi içermelidir. 

Saptanan her bir durum için düzeltici önlemlere odaklanılmalı, yeni kriz durumları için öğrenilenler kayıt altına 

alınmalıdır. Değerlendirme ve düzeltici boyuta odaklanmayı içeren kriz sonrası aşamada krizden öğrenilen 

deneyimin sonraki planlar için birer veri oluşturduğu göz ardı edilmemelidir.  

 3  Sağlık Turizmi ve Türkiye 

Ülke ekonomileri açısından turizm, ekonomiye yarattığı doğrudan katkı ve sağladığı ekonomik hareketlilik 

nedeniyle son derece önemli bir sektör haline gelmiştir. Uluslararası turist hareketliliği, ülkelere sağladığı döviz 

girişi gerekçesiyle ülkelerin giderek artan oranda rekabetini gündeme getirmiştir. İletişimin tüm olanaklarını yoğun 

ve etkili biçimde kullanan ülkelerin rekabette öne çıktığı ve pastadan daha fazla pay aldığı turistik rekabet 

alanlarından biri de sağlık turizmidir.  

Sağlığın önemli bir değer olduğunun giderek daha fazla bilinmesi, insanların sağlıklı yaşadıkları süreyi uzatma 

çabaları ve mobilize olmayı sağlayan araçlardaki hızlı gelişme, bireylerin farklı destinasyonlara sağlık hedefli 

olarak seyahat etmelerine de olanak sağlamıştır. Sağlığın korunması, tedavi ve sağlığın geliştirilmesi amacına 

yönelik olarak gerçekleşen uluslararası hareketlilik, olarak tanımlanabilecek olan sağlık turizmi, özellikle son 

yıllarda ülkelerin yoğun biçimde rekabet etmeye başladıkları bir alan olarak öne çıkmaya başlamıştır. Turizmin 

diğer türlerini yakından etkileme özelliğine sahip sağlık turizmi rekabetinde ülkelerin ekonomik kaynaklarının 

güçlü olması, bütünleşik olarak hizmet sunuyor olabilme, tarihi, kültürel ve coğrafi olanaklar, rekabette güçlü 

olmayı sağlamaktadır. Sağlık turizmi motivasyonlarının başında kuşkusuz daha kaliteli sağlık hizmetini daha 

uygun fiyata almak gelmektedir. Ancak ülkelerin ve bireylerin ekonomik güçlerine göre farklı amaçlara yönelik 

sağlık hareketliliğine de rastlandığı görülmektedir. Aşağıda sağlık turizmini güdüleyen unsurlardan bazıları 
sıralanmaktadır:  

 Bazı ülkelerdeki sağlık hizmetlerinde uzun bekleme sürelerinin olması, 

 Daha kaliteli hizmeti daha uygun fiyata satın alma arzusu, 

 Tedavinin ya da sunulan sağlık hizmetinin turistin kendi ülkesinde gelişmemiş olması, 

 Organ nakli gibi durumlarda doku ya da organ donörünün bir başka ülkede bulunması, 
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 Alternatif tedavi ya da doğal tedavi gibi uygulamaların hedef ülkede yaygınlığı, 

 Termal tedavi gibi doğal kaynak sahipliği gerektiren uygulamaların turistin kendi ülkesinde sunulamıyor 

oluşu 

Sağlık turizmi, medikal, sağlığı geliştirme ve SPA turizmini içeren genel turizm alt sektörüdür. Medikal turizm, 

tıbbi hizmete erişmek için seyahat eden insanları içerir. Sağlığı geliştirme ve iyilik halinin devamı için seyahat 

edenler, kendi sağlık ve esenliklerini korumak veya geliştirmek amacındadırlar. SPA turizmi, önleyici ve iyileştirici 

nitelikte doğal kaynakları bulunan destinasyonlara yapılır ve vücuda iyi geldiğine inanılan uygulamalar, bedenin 
iyileştirilmesi, rahatlaması veya güzelleştirilmesi amacıyla satın alınır (TRAN, 2017). Sağlık amaçlı uluslararası 

hareketliliğin gelecekte hızla artacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılında yaklaşık 10.5 milyon olan sağlık amaçlı 

seyahat eden kişi sayısının (Koyuncu vd., 2016: 223) 2017 yılında 14 milyona ulaştığı görülmektedir. Sınırların 

ötesindeki hastaların tıbbi ziyaret başına yaklaşık olarak 3.600-7.600 USD harcadıkları tahmin edilmektedir (GHR, 

2018). En basit hesaplama ile 14 milyon yolcuyla sağlık turizmi endüstrisinin değerinin 50,5-106 milyar ABD 

Doları arasında olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de 2015 yılında yapılan analizlerde bir yabancı sağlık turistinin kişi başına 1.773 USD harcadığı ortaya 

konulmuştur. Bu rakam, normal bir turist için 756 Amerikan Dolarıdır. Buna göre bir sağlık turisti tatil turistine 

oranla 2,34 kat daha fazla harcama yapmaktadır (Baysal, 2016:258). Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler, 

sağlık kuruluşlarının kalitesi, eğitimli insan kaynağı ve fiyat avantajlarıyla öne çıkan ülkelere yönelmektedirler. 

Güney Asya ve Güney Amerika’da tedavi ve cerrahi girişim ücretleri kuzey ülkelere göre daha avantajlı 

durumdadır (Barca vd., 2013:68). Turizmde uluslararası ticarette en çok kazanan ülke, Amerika’dır. Yüksek sağlık 

hizmeti sunum bedellerine rağmen ülkenin sağlık turizminde önde oluşu, teknolojik öndelik yanında tanıtım ve 

reklam faaliyetleri ile de değerlendirmeyi gerektirir. 

Amerika, sağlık hizmetleri açısından diğer ülkelere kıyasla daha pahalı bir ülkedir. İleri derecede teknolojik 

gelişmeye sahip olan ülkede tıbbi ve ilaç uzmanlıkları oldukça gelişmiş durumdadır. Buna rağmen sağlık 

sistemindeki katı sosyal güvenlik finansmanı, Amerika’dan uluslararası sağlık turizmi amaçlı seyahatlerin en 

yüksek oluşunun nedenidir. SATURK (2017) verilerine göre ABD’den 2012 yılında 1.621.000 kişi sağlık amaçlı 

olarak yurtdışına gitmiştir. Yurtdışında sağlık aramada ise çok uluslu yapıdaki ABD’den seyahat eden kişiler 

öncelikle aidiyetlerinin bulunduğu ülkeleri tercih etmektedirler. Meksikalılar Meksika’ya, Latin Amerika 

kökenliler, Latin ve Güney Amerika’ya gitmektedirler. Sağlık turizmi açısından bakıldığında Amerika, hem çok 

sayıda sağlık hareketliliğinin hedef destinasyonu olmakta hem de bir milyondan fazla kişiyi diğer ülkelere 

göndermek suretiyle başka ekonomilerin hedef kitlesi içinde yer almaktadır.  

 4  Kriz Dönemlerinde Sağlık Turizmi: Türkiye Örneği 

Ekonominin durumu, toplumsal – politik durum ve bölgedeki diğer gelişmelerin turizm üzerinde ilk elden etkili 

olan faktörler olduğu bilinmektedir. İnsanlar, riskli olan destinasyonlara turizm amaçlı seyahat etmek yönünde 

demotivedirler. Destinasyonun içinde bulunduğu karmaşa, savaş, bölgenin risk durumu, darbeler ve güvenliğe 

ilişkin diğer kaygılar, destinasyonun tercih edilirliği üzerinde önemli düzeyde etkili olmaktadır. Özellikle kriz ve 
mücadele, çekişmelerin yoğun olduğu destinasyonlar, genel turistik veriler incelendiğinde arka sıralarda yer 

almaktadır.  

Türkiye, turizm açısından avantajlı bir konuma sahiptir. Doğal, tarihsel ve kültürel açıdan önemli kaynakları 

bulunan bu toprakların küresel turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi, turizmin farklı çerçevelerini kullanma 

ve birleştirme zorunluluğunu doğurmaktadır. Diğer turizm alanlarında olduğu gibi sağlık turizminde de 
Türkiye'nin sahip olduğu kaynakları tanıtma ve rekabette öne çıkmak için stratejik davranma gereksinimi vardır. 

Ülkenin değişik yerlerine turist çekme potansiyeline sahip olan sağlık turizmini canlandırmaya yönelik çabalar 

görülse de diğer rakip ülkelerle kıyaslandığında bu çabalar sistemli olmaktan uzaktır. Türkiye'nin bu alanda öne 

çıkabilmesi için bütüncül bir yaklaşıma dayanan planlara, politikalara ve stratejik bakış açısına gerek olduğu 

görülmektedir.  

Türkiye’ye sağlık turizmi kapsamında gelen ziyaretçiler çoğunlukla turistik bölgeleri tercih etmektedirler. 
Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla, sağlık turizminde en çok tercih edilen şehirlerdir. Sağlık turizmi kapsamında 

en fazla ziyaretçi Libya, Irak ve Almanya’dan gelmektedir (KOTO, 2018). Türkiye’de Sağlık Turizmi Daire 

Başkanlığı, 2010 yılından bu yana ülkenin sağlık turizmine yönelik hizmet vermektedir. Türkiye, Joint 

Commission International (JCI) tarafından akredite edilmiş 48 uluslararası tedavi kuruluşuna sahiptir. Türkiye, 

sağlık turizminde ABD, Almanya, Tayland, Hindistan’dan sonra dünya sıralamasında beşinci (Saglik, 2018) sırada 

yer almaktadır. JCI tarafından akredite edilmiş hastane sayısına göre Türkiye, dünyada ikinci sıradadır. Sağlık 

turizmini geliştirmeye yönelik olarak ülkede 7 Şubat 2015 tarih ve 1332 sayılı 2015/3 Genelge ile “Sağlık Turizmi 

Koordinasyon Kurulu-SATURK” oluşturulmuştur. SATURK; Sağlık Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında 

toplanmaktadır ve on iki üyesi vardır. SATURK çalışma grupları aşağıda verilmiştir (Saglik, 2018): 

 Tanıtım ve Fiyatlandırma Çalışma Grubu, 

 Eğitim ve Planlama Çalışma Grubu, 
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 Mevzuat ve Akreditasyon Çalışma Grubu, 

 Mevzuat ve Akreditasyon Alt Çalışma Grubu  

Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen bu faaliyetlerin yanı sıra Sağlık Turizminin Geliştirilmesi, 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında yer almaktadır. Ancak SATURK 

kapsamında yapılan faaliyetlere bakıldığında bazı bilimsel yayınlar ve raporlar dışında tanıtıma ağırlık verilmediği 

görülmektedir. Zaten ülkeye gelen turist sayısı da aslında beklenenden düşük seviyededir. Sağlık alanında önemli 

değişikliklere imza atan Türkiye’ye hasta hareketliliğinin olduğu yedi ülke sıralanmaktadır (Tontuş, 2015:3): 

 Akrabalık bağları bulunan ülkeler (Bulgaristan, Yunanistan, Suriye) 

 Türk nüfusun yoğun yaşadığı ülkeler (Almanya, Fransa, Hollanda) 

 Altyapı ve hekim sıkıntısı bulunan gelişmekte olan ülkeler (Libya, Irak, Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk 

devletleri) 

 Sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ülkeler (İngiltere, Amerika, Almanya) 

 Uzun bekleme sırası olan ülkeler (İngiltere, Hollanda, Kanada), 

 Sigorta sistemlerinin dışında kalan diş sağlığı gibi hizmetlerin bulunduğu ülkeler (Fransa, İngiltere, İrlanda, 

Almanya), 

 Özellikli hizmetlere talebin yoğun olduğu ülkeler (Orta Doğu ülkeleri ve Balkan ülkeleri). 

 5  Araştırma Metodolojisi  

Türkiye, sağlık turizmi açısından yavaş yavaş öne çıkmaya başlayan bir ülke olarak görülse de henüz 

kaynaklarını tam anlamıyla kullanabildiği söylenemez. Özellikle nüfusu az ve tarihi ve kültürel mirası ile Türkiye 

ile rekabet edemeyecek düzeyde olan Singapur ve Tayland gibi ülkelerin gerisinde olması alanda daha fazla ve 

daha geniş perspektifli çalışmalara gereksinim olduğunu göstermektedir. Giderek gelişen bir alan olarak sağlık 

amaçlı hareketliliğe özel sektörün de katkı vermeye başlaması bu alanda gelişmeleri hızlandıracaktır. Özel 

girişimlerin temel motivasyonunun kâr olduğu düşünüldüğünde sektörün özellikleri, krizden etkilenme durumu ve 

sağlık turizmi açısından ülkenin üstünlükleri belirleyici faktörler olarak öne çıkmaktadır. Hem politikaların 

belirlenmesinde hem de özel sektöre yol gösterici olmada sağlık turizmine yönelik çalışmalara gereksinim olduğu 

açıktır.  

Keşfedici tasarımdaki bu çalışmada Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin sağlık turizmi üzerindeki 

etki düzeyi örneğinden yola çıkılarak kriz durumları ile sağlık turizmi arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. Bu yolla kriz durumlarında sağlık turizminde yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlar yapılması 

amaçlanmaktadır. Araştırmada TÜİK tarafından yayımlanan veriler analiz edilmektedir. 

 6  Bulgular 

İkincil kaynaklardan yaralanarak kriz durumları ile sağlık turizmi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan 

bu çalışmada 2012-2017 yılları arasındaki turizm ve sağlık turizmine ilişkin veriler analiz edilmiş; bulgular aşağıda 

verilmiştir.  

Yıllar Turist Sayısı Bir Önceki Yıla Göre Değişim (%) 

2012 216.229 +15,4 

2013 267.461 +23,7 

2014 414.658 +55,0 

2015 360.180 -13,1 

2016 377.384 +4,8 

2017 433.292 +14,81 

Tablo 1. Türkiye’ye Sağlık ve Tıbbi Nedenlerle Gelen Turist Sayısı Kaynak: TÜİK, 2018 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Türkiye sağlık amaçlı turizm hareketliliğinde 2012’den itibaren önemli bir ivme 

yakalamış; bu hız 2014 yılında zirveye ulaşmıştır. 2015 yılında sağlık turizmi için gelen kişi sayısında bir azalma 

görünse de bölgenin içinde bulunduğu koşullara rağmen; 2016 yılındaki rakamlar, sağlık turizmi sektörünün son 

beş yılda %74.5 büyüdüğünü göstermektedir. 2016 yılında yaşanan darbe girişimine rağmen diğer turizm 

sektörlerinin aksine 2015 yılına göre sektörün %4,7’lik büyümüş olması sağlık turizminin kriz durumlarından çok 

etkilenmediğini göstermektedir. Aynı şekilde bölgede hakim olan olumsuzluklara rağmen sağlık amaçlı 

seyahatlerin bir önceki yıla göre 2017 yılında da %14,81 oranında arttığı görülmektedir. 
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Yıllar Elde Edilen Gelir (USD)  Gelen Toplam Turist Sayısı 

2012 

29.007.003.000 

Önceki Yıla Göre 

Değişim (%) 36.463.921 

Önceki Yıla Göre 

Değişim (%) 

2013 32.308.991.000 11,4 39.226.226 7,6 

2014 34.305.904.000 6,2 41.415.070 5,6 

2015 31.464.777.000 -8,3 41.617.530 0,5 

2016 22.107.440.000 -29,7 31.365.330 -24,6 

2017 26.283.656.000 18,9 38.620.346 23,1 

Tablo 2. Yıllara Göre Turizmden Elde Edilen Toplam Gelir ve Toplam Turist Sayısı Kaynak: TÜİK, 2018 

2012 yılından itibaren ülkeye gelen turist sayısının ve elde edilen gelirin dalgalı olduğu, ancak değişim aralığının 

kısmen yakın olduğu görülmektedir. Darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında toplam turist sayısında(tüm turizm 

endüstrisi) bir önceki yıla göre üçte bir oranında bir düşme; elde edilen toplam gelirde ise dörtte bir oranında bir 

azalma yaşanmıştır.  

Yıllar Toplam Geliri Kişisel Harcama Paket Tur Yeme İçme Konaklama Sağlık 

2012 29.007.003 22.220.202 6.786.801  6.138.781 3.053.647 627.862 

2013 32.308.991 24.835.356 7.473.635 6.583.641 3.544.120 772.901 

2014 34.305.904 26.002.950 8.302.954 6.523.852 4.202.131 837.796 

2015 31.464.777 24.788.321 6.676.456 6.178.908 4.084.873 638.622 

2016 22.107.440 18.495.978 3.611.462 5.108.647 2.507.120 715.438 

2017 26.283.656 21.461.603 4.822.053  5.860.227 3.084.004 827.331 

Tablo 3. Turistlerin Bazı Harcama Türlerine Göre Turizm Geliri (x1000 USD) Kaynak: TÜİK, 2018 

Gelir türlerine göre daha yüksek oranda ekonomiye katkı yapan harcama kalemleri ile kıyaslandığında tüm 

kalemlerde darbenin yaşandığı 2016 yılında önemli düzeyde düşmeler görülmektedir. Örneğin kişisel tatil 

harcamalarında %25,4’lük; paket turlarda 45,9’luk bir düşüş yaşanmışken turistlerin sağlık harcamalarından elde 

edilen gelirde %12’lik bir artış göze çarpmaktadır. Krizin etkisinin 2017 yılı rakamlarında 2015 yılına ulaşamamış 

olduğu; en çok turistin geldiği 2014 yılına göre ise diğer harcama tutarlarının oldukça uzakta kaldığı görülmektedir. 

Buna göre turizm için gelir kaynağı yaratan diğer alanlarda krizin etkisinin 2017 yılında da sürdüğü sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Sağlık ve tıp turizminden elde edilen gelirin ise hem darbenin yaşandığı yılda hem de 2017 yılında 
arttığı görülmektedir.  

 7  Sonuç ve Öneriler 

Kriz, bilinmezlik, öngörülemezlik, ani ortaya çıkma ile nitelenen, kişileri, grupları, toplumları ve ekonomik 

sistemleri zora sokan durumları ifade eden bir kavramdır. Kriz durumları, lokal boyuttaki gelişmelerden ortaya 

çıkabileceği gibi küresel gelişmelere dayalı olarak da yaşanabilmektedir. Doğal afetler, terör, darbeler, savaşlar ve 
ekonomik istikrarı bozan diğer durumlar, ülkelerin kriz ile yüzleşmesini sağlayan faktörlerdir. Ekonomilerin 

önemli bir girdisini oluşturan turizm sektörünün de ülkelerdeki olumsuz tüm gelişmelerden etkilenmesi 

kaçınılmazdır.  

Turizm sektöründe son dönemlerin yükselen yıldızı, sağlık turizmidir. Dünya çapında her geçen yıl artan oranda 

sağlık amaçlı, birey hareketliliği ülkelerin ekonomik sistemleri açısından önemli bir girdi yaratma potansiyeli ile 

öne çıkmaktadır. Diğer ülkelere ve farklı şehirlere sağlığı geliştirme, tedavi olma ve hastalıkları önleme amaçlı 
hareketliliği ifade eden bu endüstri, aynı zamanda ülkelerin birbirleri ile yoğun ve giderek sertleşen rekabet içine 

girdikleri bir alandır. Zaman zaman teknolojinin üstünlüğü, zaman zaman tedavi için yeterli nitelikte hizmetin 

lokal destinasyonlarda yapılamıyor oluşu, bireyleri diğer ülkelere tedavi için seyahate güdülemektedir. Tedavi için 

gerekli olan bazı doğal olanaklar da bireylerin sağlık amaçlı diğer ülkelere seyahat etmelerinde etkili 

olabilmektedir. Coğrafi koşullar, tarihi ve kültürel miras, sağlık turizmi açısından tercih edilirlik üzerinde ilk elden 

etkili olan unsurlardır.  

Dünyada sağlık amaçlı hareketliliğe katılan bir bireyin ortalama 3.600 ile 7.600 USD harcadığı Türkiye’de ise 

2015 yılında yapılan analizlerde bir yabancı sağlık turistinin kişi başına 1.773 USD harcadığı görülmektedir. 

Türkiye'nin sağlık amaçlı olarak ülkeye gelen kişilerin harcadıkları tutar açısından bu ortalamaların oldukça 

gerisinde kaldığı görülmektedir. Buna göre sağlık turizminin diğer alanlarla entegre biçimde planlanmasına 

gereksinim olduğu söylenebilir. Paket turlar, programlar ve uygulamaların elde edilen geliri artıracağı söylenebilir. 

ortaya konulmuştur. Ayrıca sağlık turizminin sunulan hizmetin kalitesi yanında eğitimli ve yabancı dil bilen insan 

kaynağına olan gereksinimin de altı çizilmelidir.  

Bu çalışmada sağlık turizmi ile kriz durumları arasındaki ilişki Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 2016 Darbe 

Girişimi örneğinden hareketle incelenmiştir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 

yararlanılmıştır. 2012 - 2017 yılları arasındaki sağlık amaçlı turizm verileri incelendiğinde 2012’den itibaren 

dalgalı bir grafiğin olduğu görülmektedir. Özellikle 2014 yılında önemli düzeyde artışın yaşandığı sağlık 
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turizminde 2015 yılında aynı bir gerileme dikkati çekmektedir. 2014 yılındaki artışta kukusuz 2012 yılında 

yayımlanan ve sağlık turizmini artırma amaçlı olarak uygulamaya konulan “2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı 

Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in etkisi fazla oluştur. Bu tebliğ ile Türkiye’ye sağlık amaçlı 

getirilen hastaların uçuş giderlerinin %50’si ve tedavi masraflarının %20’si devlet tarafından karşılanması hükme 

bağlanmıştır bu yükselişin 2015 yılı ile düşüşe geçmesinde ülkeye gelen turist sayısının totalindeki düşmenin etkisi 

olduğu görülmektedir. 2014 yılından itibaren tanıtım ve reklama ayrılan bütçenin de azaldığı saptanmıştır. Aynı yıl 

(2015) tüm turizm endüstrisindeki düşüş ile kıyaslandığında sağlık amaçlı ülkeye giriş yapanların sayısındaki 
azalmanın daha az oluğu görülmektedir. 2016 yılından itibaren sağlık amaçlı turist sayısında yeniden bir artış 

trendinin yakalanmaya başladığı yukarıdaki tabloda (Tablo1)gösterilmiştir. 2016 yılında yaşanan darbe girişimine 

rağmen diğer turizm sektörlerinin aksine sağlık amaçlı turist sayısının artması, sağlık turizminin diğer turizm 

alanlarına kıyasla krizden neredeyse hiç etkilenmediğini göstermektedir.  

 Dünyada bir kaç ülkenin farklı iletişim çalışmaları ile giderek daha fazla öne çıkmaya başladığı sağlık 

turizminin krizden etkilenmeyen bir endüstri olduğu sonucu, bu alana Türkiye özelinde ülkelerin daha fazla 
odaklanması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca ülkeye gelen turistlerin daha fazla kalmalarına yönelik çabalar, 

dünya ortalamasının altında olan kişi başına yapılan turizm harcamasının da artmasını sağlayacaktır. Bu amaçla, 

ülkenin turistik kaynaklarını içine alan tur organizasyonlarının ve paket konseptli seçeneklerin bu amaçla seyahat 

planlayanlara sunulması gerekmektedir. Kamu yanında özel teşebbüsün de sağlık turizmi alanında sorumluluk 

almasına yönelik düzenlemeler, ülkenin sağlık turizmi alanında rekabet üstünlüğünü elde etmesini sağlayacaktır. 

Özel teşebbüsün yönlendirilmesinde sağlığın krizlere karşı az duyarlı bir alan olduğu, doğru planlama ve yerinde 

stratejilerle daha uzun süreli gelir elde edilebileceği bilgisi aktarılabilir. Ayrıca sağlık turizmi alanında öne çıkmak 

için özellikle destinasyonların sahip oldukları sağlık teknolojisindeki üstünlüklere, tarihi ve kültürel mirasa 

tanıtım, pazarlama, reklam ve duyurum faaliyetlerinde özel önem verilmelidir. Tanıtım ve reklam kampanyalarında 

bu ögelerin yanı sıra doğal güzellikler, yer altı ve yer üstü zenginlikler özellikle vurgulanmalı; paket turlar ve 

bütünleşik kampanyalarla sağlık amaçlı turist ülkeye çekilmelidir. Tanıtım konusunda altı çizilmesi gereken önemli 
bir nokta da hedef kitle segmentasyonunun doğru yapılması ve hedef ülkelerin eksik yönlerine göre içeriklerin 

üretilmesinin gerekliliğidir.  
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Abstract 

From the beginning of the 20th century it has been observed that detailed studies have been carried on consumer 

protection and consumer rights by countries, civil society organizations, private sector companies and universities. 

A harmonious co-operation between these units is of great importance in terms of ensuring effective consumer 

protection. Because the informing, education and protection of the consumer is accepted as a necessity of modern 

society. Consumer education is seen as a prerequisite for long-term social and cultural development. Tourists can 

experience various problems in purchasing goods and services in the regions they travel and do not know which 

way to apply in such a situation. In this context, youth who are educated tourism management should be 

knowledgeable about consumer rights are important in terms of resolving the expectations of consumers. 

In this context, the main purpose of the research is to reveal the knowledge level and behavior of consumer rights 

of tourism students. The questionnaire prepared for this purpose was applied to the students of Selcuk University 

Tourism Faculty. As a result of the research, it was determined that the students who participated in the survey 

know the consumer rights law. However, it has been determined that they do not know the contents of the basic 

rights provided in this law and the ways of utilization at the desired level. 

 1  Giriş 

Sanayi devrimiyle birlikte seri üretime geçilmesi sonucunda üretim miktarı artmış ve klasik satın alma 

alışkanlıkları değiştirerek alışılmışın dışında farklı bir tüketici tipini ortaya çıkarmıştır. Tüketiciler yeni tüketim 

alışkanlıklarına uygun olarak çeşitlenen ürünlerin; fiyat, kalite, güvenliği gibi konularda yeterli bilgiye 

ulaşamamakta ve haklarını arayacak bir muhatap bulamamaları tüketicinin korunması konusunu gündeme 

getirmiştir. 20. yüzyıl başlarından itibaren tüketicilerin aldıkları ürünlerle ilgili mağduriyetlerinin artması 

sonucunda ise, tüketici haklarının hukuki yoldan çözümlenmesi zorunluluk haline gelmiştir (Aslan:1996). 

Tüketici kavramsal olarak, “mal ve hizmet satın alan, ihtiyaçlarını gideren kişiler” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

yeni tüketici kavramı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre; ticari veya mesleki olmayan 

amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanabilir. Tüketici Koruma Derneği ise tüketiciyi; 

“ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayabilmek için nihai bir mal ve hizmeti satın alıp kullanan ya 

da kendi kendine üretip kendisi kullanan ve hiçbir mübadeleye sokmayan kişi, kurum ve aile” olarak 

tanımlamaktadır (Tükoder, DPT, ÖİK). 

Tüketicinin korunması gereği ilk olarak ABD başkanı J. Kennedy, tarafından 15 mart 1962 tarihinde, ABD 

Kongresinde yaptığı konuşmada ele alınmıştır. Böylece tüketici hakkının insan hakları kapsamında ele alınması 

gerektiği kabul görmüştür. Kennedy’nin tüketicinin sahip olduğu temel hakları ilan etmesinden sonra Avrupa 

ülkeleri ile dünyanın diğer ülkelerinde de tüketici hakları anlayışının temelleri atılmıştır (Ede& Calcıch, 1999; 

Skınner,1990 ). Özetle “Tüketicinin vazgeçilmez temel haklarının; güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme 

hakkı ve temsil edilebilme hakları” olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş olmaktadır (Tokol, 1977; Erdinç, 2011).  

Günümüzde tüm dünya ülkelerinde kabul gören temel tüketici hakları, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulunda “Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü” nün önerisiyle ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiş ve 

Türkiye tarafından da onaylanmıştır. Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından geliştirilen Evrensel Tüketici Hakları 5 

Temmuz 1986 tarihinde Avrupa Birliği tarafından da onaylanarak kabul edilmiştir. Bu haklar; Temel 

gereksinimlerin giderilmesi hakkı, güvenlik ve güven duyma hakkı, mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakkı, 

bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı ve temsil hakkı olarak sıralanabilir (Demir, 2001; tupadem, 2018).  

 2  Literatür Taraması 

Türkiye’de tüketici hakları ile tüketici bilinci doğrultusunda ilk bilimsel çalışma 1984 yılında Borak tarafından 

yapılan çalışmadır. Borak’ın (1984) çalışmasında tüketicilerin tüketici haklarından haberdar olmadıkları ve bilinç 

düzeylerinin düşük olduğu ortaya konulmuştur. Mert (2003) tarafından yapılan çalışmada, tüketicilerin % 12,9’u 



SESSION 4C: Turizm 363 

tüketici haklarını hiç bilmedikleri, % 48,8’inin de az bildikleri % 28,3’ünün de iyi bildikleri görülmüştür. Altunışık 

vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada ise tüketicilerin %18,7’sinin tüketici haklarını öğrenme ihtiyacı 

hissettiğini belirtmektedir. 

Donnelly ve White (2013), tarafından İrlanda’daki tüketicilerin, tüketici hakları konusunda bilgi ve farkındalık 

düzeyinin belirlenmesi amacıyla İrlanda’nın Cork şehrinin farklı lokasyonlarında Kasım ve Aralık aylarında, 262 

tüketiciyle yüz yüze anket yöntemi uygulanarak yapılan çalışmada; her 4 tüketiciden 3’ü ( %77) tüketici haklarını 

bildiklerini, %11 ‘i se kuşkulu olduklarını bildirmiştir. Aynı araştırma 2008 yılında da yapılmış, o zaman elde 

edilen bulgularla karşılaştırıldığında, tüketicilerin %70’i tüketici hakları konusunda kendilerinden emin oldukları, 

%18’i ise kuşkulu olduklarını ifade etmiştir. 

 3  Araştırmanın Bulguları ve Sonuç 

Cinsiyet n % 

Erkek 240 54,05% 

Kadın 204 45,95% 

TOPLAM 444 100,00% 

Tablo 1. Cinsiyet Değişkeni 

Çalışmanın örneklemi Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sosyal Bilimler MYO Turizm Bölümü 

öğrencilerinden seçilmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özellikleri hakkında bazı bilgiler 
aşağıdadır. Araştırma toplam 444 katılımcı ile yürütülmüş olup katılımcıların cinsiyete göre dağılımı tablodaki 

gibidir. Katılımcıların 240’ı (%54,05) erkek, 204’ü (%45,95) kadındır. 

 n 

Mean (Ortalama) 21 

Median (Ortanca) 21 

Mod 21 

Max 38 

Min 17 

Tablo 2. Yaş Değişkeni 

Araştırmaya katılanların yaşa göre dağılımına bakıldığında yaş aralığı 17 ile 38 arasında değişmektedir. 

Katılımcıların aritmetik ortalaması 21 olup en fazla tekrarlayan yaş yine 21 olmaktadır. Ortanca değer ile aritmetik 

ortalamanın eşit olması yaş dağılımının dengeli olduğunun bir göstergesi olmaktadır. 

 n 

Mean (Ortalama) 2866 

Median (Ortanca) 2000 

Mod 2000 

Max 20000 

Min 900 

Tablo 3. Hane Geliri 

Hane gelirini ölçmeye yönelik soru “ailenizin toplam geliri” ifadesiyle ile açık uçlu şekilde sorulmuştur. Buna 

göre katılımcıların hane geliri aralığı 900 TL ile 20000 TL arasında değişmektedir. Bu aralık oldukça geniştir ve 

gelir düzeyi bakımından katılımcıların çeşitliliğini işaretlemektedir. Katılımcıların gelirlerinin ortalaması 2866 TL 

iken en fazla tekrarlayan değer 2000 TL olmaktadır. Ortanca değerin 2000 TL olması ancak bu değerin ortalama 

değer olan 2866’dan düşük olması aralığın tepe değerinin neden olduğu standart sapmadan kaynaklanmaktadır. 

İkamet n % 

İl Merkezi 280 63,06% 

İlçe Merkezi 114 25,68% 

Kasaba 14 3,15% 

Köy 31 6,98% 

e      (açıklama yok) 5 1,13% 

TOPLAM 444 100,00% 

Tablo 4. İkamet Yeri 

Katılımcıların ikamet yerini değerlendirmeye yönelik oluşturulan soru “ailenizin yaşadığı yer” ifadesiyle 

sorulmuş olup kapalı uçlu biçimde formüle edilmiştir. Seçeneklere ilave olarak diğer seçeneği ile katılımcıların 

açık uçlu cevaplandırması mümkün kılınmıştır. Buna göre en yaygın ikamet yeri katılımcıların %63’ünü oluşturan 
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280 kişi ile il merkezleri olmaktadır. Köy ve kasabada yaşadığını belirten katılımcılar toplam katılımcıların sadece 

%10’unu oluşturmaktadır. Açık uçlu sorulan diğer seçeneği 5 katılımcı tarafından yanıtlanmış ancak herhangi bir 

açıklama belirtilmemiştir.  

FAKTÖR n % 

Ürünün Fiyatı 75 16,89% 

Ürünün Markası 72 16,22% 

Ürünün Kalitesi 134 30,18% 

Ürüne Olan İhtiyaç 149 33,56% 

Diğer 14 3,15% 

TOPLAM 444 100,00% 

Tablo 5. Ürünün Alınmasında Etkili Olan Faktör 

Satın alma kararlarına etki eden faktörleri ölçmeye yönelik tasarlanan “Satın alma kararınızı etkileyen en önemli 

faktör nedir?” sorusu kapalı uçlu ve sadece tek bir yanıt işaretlemenin mümkün olacağı şekilde formüle edilmiş 

olup diğer seçeneği ile açık uçlu yanıtlar da kabul edilmiştir. Buna göre katılımcıların satın alma kararına etki eden 

en önemli iki faktör katılımcıların %67’si tarafından ürünün kalitesi ve ürüne olan ihtiyaç olarak işaretlenmiştir. 

Bu iki faktörün de sembolik değer içermemesi ve doğrudan ürünün işlevsel faydasına işaret etmesi katılımcıların 

%67’sinin satın alma kararlarında duygusal değil akılcı karar verdiklerine dair ipucu sunmaktadır. Katılımcıların 

%16’sı ürünün markasını içeren sembolik değerdir. En az etki eden faktör seçeneklerde yer almayan başka 

faktörleri işaretleyen diğer (%3,15) seçeneğidir. 

Kaynak n % 

TV, Radyo 145 32,66% 

Gazete, Broşür, Afiş, vs 275 61,94% 

Okuldan (derslerden) 20 4,50% 

İnternet, sosyal medya 2 0,45% 

Aile, arkadaş 2 0,45% 

Konferans, seminer, vs 0 0,00% 

Diğer 0 0,00% 

TOPLAM 444 100,00% 

Tablo 6. Ürün Alınmasında Etkili Olan Kaynak 

Tüketici hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilenme kaynaklarına yönelik hazırlanan “Tüketici hak ve 

sorumlulukları ile ilgili bilgileri daha çok nereden öğreniyorsunuz?” sorusu kapalı uçlu şekilde formüle edilmiştir. 

Buna göre en yaygın başvuru/bilgi kaynağı katılımcıların %62’sine işaret eden 275 katılımcı ile gazete, broşür, 

afiş vs. seçeneği olmaktadır. Bu durum dijital teknolojilere karşı basılı kaynakların hala birincil başvuru kaynağı 

olması durumuyla ifade edilebilir. Bu değeri katılımcıların %33’ünü oluşturan televizyon ve radyo seçeneği takip 

etmekte olup katılımcıların %95’inin tüketici hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilenmede geleneksel mecralara 

yöneldiğinin bir göstergesi olmaktadır. 
 

Puan 

Mean 9,63 

Median 9,5 

Mode 8 

MAX 18 

MIN 1 

Erkek Ortalama 9,62 

Kadın Ortalama 9,65 

Tablo 7. Katılımcı Puanları 

Tüketici hak ve sorumlulukları noktasında katılımcıların bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan 25 sorudan oluşan 

bu bölümde soruların doğru yanıtlanma derecelerine dair veriler içermektedir. Bu bölümde yer alan ifadeler doğru, 

yanlış ve fikrim yok seçenekleri ile kapalı uçlu şekilde oluşturulmuştur. Her doğru yanıt karşılığı 1 puan alan 

katılımcıların puan aralığı 1 ile 18 puan arasındadır. En yüksek puan katılımcının bile soruların yalnızca %72’sine 

doğru yanıt vermesi katılımcıların tüketici hak ve sorumlulukları konusunda bilgi düzeyine dair çarpıcı bir veri 
sunmaktadır. Katılımcıların puan ortalaması 9,63 ve puanların ortanca değeri 9,5 olmaktadır. Ortalama ile ortanca 

değerin yakınlığı ortalamanın geneli yansıtması anlamına gelmektedir. Bu noktada katılımcıların soruların 

%39’una doğru yanıt verdiği görülmektedir. En fazla tekrarlayan puan ise 8’dir ve katılımcıların en sık şekilde 

soruların %32’sine doğru yanıt verdiği anlamına gelmektedir. Kadın katılımcılar ile erkek katılımcılar arasında 

anlamlı bir puan farklılığı bulunmamakta olup erkek katılımcıların ortalamadan -0,01, kadın katılımcıların ise 0,02 

farklılaştığı görülmektedir. 
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  n % 

SORU 9 268 60,36% 

SORU 23 238 53,60% 

SORU 24 216 48,65% 

SORU 21 208 46,85% 

SORU 10 205 46,17% 

SORU 18 189 42,57% 

SORU 17 178 40,09% 

SORU 15 171 38,51% 

SORU 14 158 35,59% 

SORU 22 156 35,14% 

SORU 19 153 34,46% 

SORU 16 141 31,76% 

SORU 20 121 27,25% 

SORU 13 112 25,23% 

SORU 12 105 23,65% 

SORU 25 104 23,42% 

SORU 11 100 22,52% 

Tablo 8. Sorulara Doğru Cevap Verme Derecesi 

Doğru yanıtlara soru bazında bakıldığında 9 (%60) “İndirimli satışlarda malın sezon fiyatı ile indirimli fiyatının 

malın etiketinde gösterilmesi gerekmez” ve 23 nolu (%53) “Ayıplı malın ücretsiz onarımından veya malın ayıpsız 

malla değiştirilmesinden satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen (birlikte) sorumludur.” soruların katılımcılar 

tarafından en fazla doğru yanıtlanan sorular olduğu görülmektedir. En az doğru yanıtlanan sorular ise 25 (%23) ve 

11 nolu (%22) “Kredi kartı veren kurumlardan aidatsız kredi kartı talep etme hakkı vardır” sorular olmaktadır. 
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Abstract 

The concept of development has been evaluated by several economic scholars within different historical 

processes. The meaning of the concept has changed towards the direction from a single theoretical perspective into 

a multi-theoretical perspective. One of these perspectives is alleviation of poverty. Poverty appears when people 

cannot meet basic needs for their lives. 

Poverty level is total amount of expenditure which is necessary to meet the basic needs. Poverty level is the 

determinant of welfare level of a country and its regions. Poverty numbers and poverty level are criteria indicating 

to what extent is development achieved. Income distribution is another issue which must be handled with poverty.  

Fair distribution of income must be an important policy in alleviating poverty. In this context, impact of income 

distribution must be positive on development level. In this study, the relationship between poverty and 

development has been presented within the context of Turkey and its regions. 

1 Giriş 

Kalkınma; küreselleşme ve yenilikçi hareketlerin etkisiyle sürekli olarak farklı konularla çalışılmıştır. Kalkınma 

büyüme ve gelişme üçlüsü farklı toplumlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Hatta bu kavram ilerleme, 

sanayileşme, modernleşme, teknolojiye ayak uydurma gibi kavramlarla içiçe geçmiş ve birlikte kullanılmıştır. 

Kalkınma, en basit ifadeyle sürdürülebilir bir şekilde kişi başına düşen gelirin artması olarak ifade edilirken diğer 

bir ifadeyle de; yoksulluğun azaltılması, eğitim seviyesinin arttırılması, teknolojiyi yakalayabilme, Ar-Ge ve 

teknik bilgi ve bununla birlikte beşeri ve sosyal sermayedeki artışlar da kalkınmanın kapsamında 

değerlendirilmektedir (Fırat, Aydın, 2015). 

İkinci Dünya Savaşı’na kadar kalkınma kavramı “büyüme ve ilerleme” şeklinde kullanmıştır. Kalkınmayı gerek 

Geleneksel İktisatçılardan Adam Smith “maddi ilerleme” veya John Stuart Mill “ekonomik ilerleme” 

kavramlarıyla anlatmaya çalışmışlardır (Mıhçı, 1996: 65). Günümüzde ülkelerin büyüme ve kalkınma süreçlerine 

yön verecek olan potansiyellerin uygulamaya geçirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle ekonomi politikalarını 

biçimlendiren karar alıcılar akılcı davranarak ve var olan olanaklarıyla üretimlerini artırmanın yollarını, kalkınma 

ve büyümeyi nasıl gerçekleştireceklerini hesaba katmaları gerekmektedir (Üzümcü, 2008: 281). Bu bağlamda, 

sürdürülebilir kalkınma kavramının en önemli getirisini, ekonomik kalkınma ve büyüme kavramlarının yeniden 

adlandırılarak bunların birbirinden ayrıştırılması oluşturur. Kalkınma kavramı bu yaklaşıma göre, elde edilmiş olan 
reel gelir kavramını önceye alan ekonomik büyümeden farklı olmasıdır. Kalkınma iktisadi girdilerde artış 

sağlamanın yanında diğer refah bileşenlerini de kapsamaktadır. Kalkınma, ekonomik büyümeyle birlikte sosyal ve 

çevresel gelişmeyi de içerir. Bu açıdan bakıldığında kalkınma ülkeler neden geri kalır sorusunun da zaman zaman 

cevabı olabilmektedir. Zira ülkeler büyüme gerçekleşse de gelişmişlik liginde alt seviyelerde kalabilmektedirler. 

Bu konuda gelinen son ekonomik görüş, kapsayıcı ekonomik ve politik kurumlar ile refah arasındaki bağlantı 

kurmaktadır. Şöyle ki, kapsayıcı ekonomik ve politik kurumlara sahip ülkelerin mülkiyet haklarını daha iyi 

korudukları, eşit piyasa şartlarına sahip olduğunu, yeni teknoloji, beceri ve yatırımları özendirici altyapı ve hukuki 

yapıya sahip olduklarını iddia etmektedir (Acemoğlu ve Robinson, 2013). Gelişmiş ülkeler aynı zamanda 

sürdürülebilir kalkınmayı da dikkate alan ülkelerdir. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

karşılama olanaklarını ellerinden almadan; şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanabildiği gelişme sürecidir (World 

Commission on Environment and Development, 1987’den aktaran Mangır, 2016:146). Sürdürülebilir kalkınma, 

yaşam kalitesinin gelişiminin devamlılığını sağlayarak doğrudan insanlığın toplam yaşam kalitesiyle ilgilidir 
(Akgül, 158). Son yıllarda kalkınma kavramıyla ilgili olarak yaşam kalitesinin düşmesi ve yoksulluk en önemli 

sorunlardan biri olmuştur. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği serbestleşme ile birlikte gelişmiş ülkelerdeki 

zenginlik kadar az gelişmiş ya da gelişmiş ülkelerde yoksulluk en çok araştırılan iktisat konuları haline gelmiştir. 

Yoksulluk kavramı çok çeşitli olarak, farklı kişiler ve kurumlar tarafından tanımlanmıştır. En geniş anlamıyla; 

kişinin ekonomik geliri ile kendi şahsi ihtiyaçlarını karşılayamaması olarak tanımlanabilir. Bu ihtiyaçlar; zorunlu 

ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar olarak sınıflandırılabilir. Yoksulluk denince imkânsızlık ve fakirlik anlamları akla 

gelmektedir. Yoksulluk insanoğlunun var olması ile başlayan bir problemdir. Yoksulluk ile her dönemde farklı 

mücadele stratejileri geliştirilip uygulanmaya çalışılmış olmasına rağmen kalıcı bir çözüm bulunamamıştır. 



SESSION 1D: Büyüme 367 

Stratejiler belirlenmesine rağmen uygulamadaki zorluklar ve engellerden dolayı başarısız olunmuştur. Çıkar 

ilişkileri ve benlik bir kenara bırakılamadığı için gelir adaletsizliği büyüyerek devam etmektedir. Bu gelir 

adaletsizliği her geçen gün daha fazla fakirlik getirmektedir. 

2 Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluk  

Kalkınma; ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olan oldukça geniş bir kavram olmakla birlikte 

1970'lere kadar salt ekonomik değerler üzerinden tanımlanmıştır. Kalkınma; gelir, sanayileşme, yatırım, sermaye 

birikimi kavramları üzerinde yoğunlaşmış, kişi başına düşen milli gelir ile ölçülmeye çalışılmıştır. 1970'lere 

gelindiğinde sadece ekonomik verilerin kalkınmışlık seviyesini ölçmede yeterli olmayacağı savunularak beşeri 

sermaye, eğitim, sağlık, yaşam standartları, yoksulluk, eşitlik vd kavramlar kalkınma kavramı içerisinde ele 

alınmaya başlanmış, kavram insani kalkınmışlık düzeyi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

“İnsanın düşüncesi, yetenekleri, eğitim düzeyi ve talebi, değer yargıları ve refah anlayışı ile oluşan ekonomik, 

sosyal, siyasal ve kültürel ortam, yenilik ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayarak kalkınmanın süreklilik unsuru 

olmaktadır” (Çankaya ve Karataş, 2010,s. 33). Günümüzde kalkınma, herkesin istihdam edildiği, bilgiye, 

güvenliğe, temel hak, adalet ve eğitim hizmetlerine kolayca ulaşılabildiği, piyasa mekanizmasının adaletli biçimde 

yürütüldüğü, cinsiyet ayrımcılığı olmadan, katılımcı, demokratikleşmeye ve kültürel gelişimlere açık, 

saydam/hesap verebilir yönetim sistemi olan, topluma bakış açısı olarak bütün dezavantajlı grup ve tabakaların 

yok edildiği, sorunları çözme yeteneği güçlü, doğal kaynaklarına sahip çıkan ve bu kaynakların gelişmesini 

sağlayan, insanların geleceğe güvenle bakabildiği toplum ve yahut topluluklar oluşturma çabasıdır (Işık ve Kılınç, 
2012: 11). Kalkınma ekonomik faaliyetlerin yanında sosyal, kültürel, politik etmenlerle de birebir bağlantılıdır. 

Diğer bir ifade ile kalkınma ekonomik ve sosyal faaliyetlerin oluşturduğu bir bütündür.  

Kalkınma kavramının tanımlamasında olduğu gibi yoksulluk açıklanırken de salt ekonomik olguların yeterli 

olmayacağı sosyal ve politik kriterlerin de ele alınarak tanımlanması gerekmektedir.1970’lerin sonunda özellikle 

Amartya Sen'in toplumdaki bireylerin yetkinliklerinin artırılmasının kalkınmanın sağlanmasında temel kriter 
olarak göstermesi ve 1990 yılı itibariyle UNDP'nin İnsani Gelişme Endeksleri'ni oluşturması ile "İnsani Kalkınma" 

kavramı ortaya çıkmıştır. Özellikle Amartya Sen'in yaklaşımı ve UNDP, İnsani Gelişme Raporları ile kalkınma 

kavramı sadece gelirle açıklanmaktan öte, beşeri sermaye, demografik geçiş, teknoloji, kentleşme, ekonomik 

entegresyon, sağlık, eğitim, yaşam standartları vd temel gelişim süreçleri ile ölçülmeye başlanmıştır (Hafner ve 

Foulkes, 2013:107). İnsani Gelişme Endeksi, ülkelerin kalkınma seviyelerini ölçerken ekonomik olgular dışında 

insani olguları da içerisine alan sayısal bir analizdir. Endeksin temel ölçütleri, insani yaşam standardı, uzun ve 

sağlıklı yaşam, bilgiye erişim olarak kabul edilmiştir. UNDP tarafından 1990 yılından itibaren her yıl düzenli 

olarak yapılan İGE, bu üç göstergeyi birleştirerek tek bir bileşik endeks ile insani gelişmeyi değerlendirir (Nafziger, 

2006:35). Yaşam standartıyla ilgili Amarty Sen’in yaklaşımı konuyla yakından ilgilidir. Buna göre; insanların sahip 

oldukları yaşam kaliteleri ekonomik olduğu kadar sosyal standartları da kapsar. 

UNDP tarafından 2010 yılına kadar insani yoksulluğun ölçümünde kullanılan İnsani Yoksulluk Endeksi yerini 

2010 yılı itibariyle Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi(ÇBYE)ne bırakmıştır. ÇBYE ile hanelerde eğitim, sağlık ve 

yaşam standartlarında görülen yoksunluklar belirlenmektedir. Bu belirleme aşamasında hanelerde anketler 

kullanılmaktadır. Hane halkı anketleri aynı hanede yapılan anketlere dayanmaktadır. Hane halkı anketleri sonucu 

ortaya çıkan mikro değerlerin kullanılması ile bireysel yoksunlukların tespiti amaçlanmaktadır. ÇBYE'de her bir 

hane halkı anketi sonucu ortaya çıkan değerin ortalaması alınmakta ve yoksunluk değerleri hesaplanmaktadır. Bu 

hesap sonucu bireyler yoksul ya da yoksul olmayan olarak sınıflandırılmaktadır. Yoksunluk için %33,3'lük bir 

değer belirlenmiştir. Bu değer yoksul ve yoksul olmayan ayrımı yapılmasında eşik değeri ifade etmektedir. Bir 
hanede oluşan yoksunluk değeri %33,3 ya da daha fazlaysa bu hane diğer tüm fertleri ile birlikte çok boyutlu 

yoksul olarak sınıflandırılmaktadır. Yoksunluk değeri, %20'den büyük ya da %20'ye eşitse, fakat bu değer eşik 

değer olan %33,3'ten azsa, hane çok boyutlu yoksulluğa düşme riski altında diye tanımlanmaktadır (UNDP, 

2014a:9). ÇBYE yoksunlukların her açıdan tespit edilmesi içinde kullanılmaktadır. Endeks temel değerleri olan 

sağlık, eğitim ve yaşam standardında görülen eksiklikler, yoksun bireylerin nicel tespiti ve yoksunluk derecesi gibi 

verileri içerisine alarak ölçümlenmektedir. ÇBYE, yoksulluk kavramının çok yönlü değerlendirilmesine imkan 

vermektedir. Bu kapsam içerisinde endeks yakıt, temiz su ve temel sağlık hizmetlerine erişim gibi insanın en 

zorunlu ihtiyaçlarının karşılanma oranının ele alınmasına da olanak sağlar (Doğan ve Tatlı, 2014:119). Yoksulluk 

tanımlanırken temelde mutlak ve göreceli yoksulluk olarak öne çıkmaktadır. Mutlak Yoksulluk, kişilerin 

yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçları olan temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamamalarıdır. 

Uluslararası standartlarla belirlenen, günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelir elde edemeyen kişiler, 
mutlak yoksulluk sınırında yaşamaktadırlar. Her ne kadar uluslararası organizasyonlar yoksullukla ilgili sınırlar 

belirlese de her geçen gün değişen dünya dengeleri ve ülkelerin kendi iç dinamiklerine göre çizilen bu sınırlar 

değişebilmektedir. Göreli yoksulluk çizgisinin belirlenmesinde; ortalama gelir düzeyinin (ortanca veya aritmetik 

ortalama ile belirlenir) belli bir yüzdesini standart olarak %50’sini almaktadır. Yoksulluk araştırmalarında, 

genellikle aritmetik ortalama yerine ortanca (gelirler en küçükten en büyüğe sıralandığında tam ortadaki gelirin 

değeri) tercih edilir. Yaşam standardını tespitte, tüm dünyada yaygın ve ortak olarak kullanılan gösterge, kişi başına 

hane halkı tüketimidir. Yoksulluk derecesi, ulusal ve uluslararası düzeyde hane halklarının gelirlerine bakılarak 
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belirlenen yoksulluk çizgisi ile belirlenmektedir. Bu manada yoksulluk çizgisi sınırı çeşitli şekillerde 

belirlenmektedir: Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, asgari düzeyde ihtiyacının karşılanması gerektiğini varsayar. 

Ortalama gelirin yüzdesi yaklaşımı, yoksulluğu göreceli olarak tanımlamaktadır. Yoksulluk kavramı yukarıda da 

belirtildiği gibi tek bir değişkene bağlı olmayıp birçok faktörle birebir ilişki içerisindedir. Yoksulluğun nedeni 

olabilecek başlıca değişkenler kısaca şöyle sıralanabilir: Yoksulluk gelir dağılımı ile yakın ilişki içerisindedir. Aynı 

toprak parçası üzerinde yaşayan insanların, o ülkenin kullanılan kaynaklarından sağlanan maddi gelirin, 

vatandaşlarına çeşitli yollarla dağıtılmasına gelir paylaşımı denmektedir. Paylaşım eşitsizliği de, gelir dağılımının 
o ülkedeki bireyler arasında eşit ve adil olarak bölüşülmediği anlamına gelir. Gelir dağılımında adaletin 

sağlanmasından gelirin ekonomideki tüm bireyler arasında eşit dağıtılması anlamı çıkarılmamalıdır (Temiz, 

2013,s.38,49). Dünya Bankası ve UNDP başta olmak üzere uluslararası kuruluşların istatistikleri yoksulluğun 

çeşitli ülkelerde ulaştığı bu yüksek düzeyi gözler önüne sermektedir (DPT, 9. Kalkınma Planı). Birleşmiş Milletler 

ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası kuruluşların yaptıkları çalışmalara göre, G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, 

Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada), dünya GSMH ‘sının yaklaşık yüzde 62'sini üretmektedir. Bu 

ülkelerin nüfusları toplamı ise yaklaşık olarak dünya nüfusunun yüzde 10'una karşılık gelmektedir. Bu doğrultuda, 

dünya toplam GSMH’nden 7 ülke ekonomisinin aldığı pay yaklaşık üçte iki iken, dünyanın geri kalan nüfusu 

dünya GSMH ‘sının geriye kalan üçte birini paylaşmaktadır. Toplam GSMH’nin üçte birini bölüşen ülkelerin 

büyük bir kısmının gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden oluştuğu düşünüldüğünde; ekonomik büyüme 

kalkınma, az gelişmişlik, yoksulluk gibi kavramların dünyanın ne kadar geniş bir bölümü için önemli olduğu açığa 

çıkmaktadır. Bu önem doğrultusunda geçmişten günümüze süregelen yoksulluğun azaltılarak kalkınmanın 
sağlanması gerekmektedir (Temiz, 2013, s.38). 

3 Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluk Dataları 

Aşağıdaki Tablo 1 de dünya ülkelerinin, Kişi Başına Gayri Safi Yurt içi Hasılalarına (GSYİH) dünya bazındaki 

sıralamaları gösterilmektedir. Bu listedeki GSYİH dolar tahminleri Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) 
hesaplamalarından elde edilmiştir. Bu hesaplamalar Uluslararası Para Fonu (IMF) ya da Dünya Bankası gibi çeşitli 

kurumlar tarafından yapılmaktadır. Farklı kuruşların aynı ülke için yaptıkları hesaplamalar farklılık gösterdiği için 

bu değerler gerçek rakamlar yerine, tahmini rakamlar olarak algılanmaktadır (Tüsiad, 2016). 
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1 Lihtenştayn $139,100 

2 Katar $124,900 

3 Monako $115,700 

4 Makau $114,400 

5 Lüksemburg $109,100 

6 Bermuda $99,400 

7 Singapur $90,500 

8 Man Adası $84,600 

9 Bruni $76,700 

10 İrlanda $72,600 

11 Falkland Adaları $70,800 

12 Norveç $70,600 

13 Kuveyt $69,700 

14 Birleşik Arap Emirlikleri $68,200 

15 St. Martin $66,800 

16 Cebelitarık $61,700 

17 İsviçre $61,400 

18 Hong Kong $61,000 

19 ABD $59,500 

20 San Marino $59,500 

21 Jersey $56,600 

22 Sudi Arabistan $55,300 

23 Hollanda $53,600 

24 Guernsey $52,500 

25 İzlanda $52,100 

26 Bahreyn $51,800 

27 İsveç $51,300 

28 Almanya $50,200 

29 Avusturalya $49,900 

30 Andora $49,900 

31 Tayvan $49,800 

32 Danimarka $49,600 

33 Avusturya $49,200 

34 Kanada $48,100 

35 Belçika $46,300 

36 Saint Pierre ve Miquelon $46,200 

37 Finlandiya $45,800 

38 Umman $45,500 

39 Cayman Adaları $43,800 

40 İngiltere $43,600 

41 Fransa $43,600 

42 Japonya $42,700 

43 Malta $42,500 

44 Grönland $41,800 

45 Avrupa Birliği $40,900 

46 Faroe Adaları $40,000 

47 Güney Kore $39,400 

48 Yeni Zelanda $38,500 

49 İspanya $38,200 

50 İtalya $38,000 

51 Porto Riko $37,900 

Tablo 1. Satınalma Gücü Paritesi Kişi Başı GSMH;2017; Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/rankorder/rawdata_2004.txt. 

Gelir dağılımının adaletsiz olduğu bir ülkelerde, bireylerin ekonomik sıkıntılar çekmesi ve bunun toplumsal 

problemler haline gelmesi kaçınılmazdır. Toplumsal refahın sağlanmasında en önemli etken ekonomik nedenlerdir. 

Gelir politikalarının adalet sağlayıcı olması ekonomik refahı da arttıracaktır. Dünyadaki ekonomik gelişmelerine 

bakıldığında kurdaki oynaklıklar, gıda enflasyon oranlarının artış göstermesi, iş gücü ve iş piyasasının daralması 

gelir adaletsizliğini artırmaya devam etmektedir. Hükümetlerin istihdam seferberliğindeki amacının; gelir 
adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu seferberlik yapılırken dikkat edilmesi gereken 

en önemli husus suni değil kalıcı çözümler uygulanabilir olmasıdır (Ersoy, 2015). Nüfus artışı ve yoksulluk 

arasındaki ilişkiye bakılacak olursa optimum nüfusun yakalanamadığı ülkelerde yoksulluğun arttığı görülmektedir. 
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2006 yılında Almanya nüfusunun 80 milyon olduğu, buna karşılık Türkiye nüfusunun 2006 yılında 65 milyon 

olduğu bilinmektedir. Bugün ise Almanya 79 milyon, Türkiye 78 milyon civarında nüfusa sahiptir. İki ülke 

arasındaki yoksulluk oranları tartışılamayacak kadar birbirine uzaktır. Bu örnekte olduğu gibi nüfus artışının 

yoksulluk ile ilişkisi incelendiğinde nüfus politikalarının belli bir plan çerçevesinde yapılması gerektiği 

anlaşılmaktadır. İşsizlik ile yoksulluk arasındaki bağlantının son yıllarda krizlerle birlikte çok daha önem kazandığı 

görülmektedir. İşsizlik konusunda gelişmiş ülkelerin oranları düşmekte olup, Euro bölgesinde İspanya ve 

Yunanistan'da ise işsizlik oranları % 25'leri bulmaktadır. Türkiye’de işsizlik oranlarında 2017 yılında yaklaşık 600 
bin kişilik artış olup %13 seviyelerine ulaştığı Tüik rakamlarına yansımakta olup tehlike çanlarının çaldığı 

görünmektedir. Hükümet başlattığı istihdam seferberliği ile 2 milyon istihdam parolası ile bunu düşürmeyi 

hedeflemektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli realist stratejiler belirlenerek işsizliğin yok edilmesi amaçlanmalıdır. 

Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları, insan gücü, bilgi yoğun sektörlerdeki istihdamı, yüksek teknolojili ürünlerin 

ihracatı, fikri mülkiyet hakları, patent-marka tescil ve sayıları gibi göstergeleri inovasyon, teknoloji ve bilim 

alanındaki en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır (Ünal ve Seçilmiş, 2013: 14). Bu bağlamda bu bileşenler 
inovasyon datalarında etkili olduğu gibi kalkınma dataları üzerinde de etkili olmaktadır. Kalkınma dataları, 

Türkiye’de kişi başına düşen gelir ile yoksulluk sayısı ve sınırı ile birlikte açıklanmıştır. 

Uluslararası refah düzeyi karşılaştırmalarında en yaygın kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen milli 

gelirdir. GSMH, Nominal GSMH ve Reel GSMH şeklinde hesaplanmaktadır. GSMH hesaplamanın yapıldığı yıl 

geçerli olan mal ve hizmet fiyatları; yani cari fiyatlar kullanılarak hesaplanırsa, içinde enflasyon veya deflasyondan 

kaynaklanan deformasyonu da taşıyor demektir. Bu nedenle, fiyat hareketlerinin yanıltıcı etkisinden kurtulmak 
için Reel GSMH hesaplanır. Reel GSMH; belirli bir baz yılın mal ve hizmet fiyatları dikkate alınarak enflasyondan 

arındırılmış olarak hesap edilen bir GSMH değeridir. Gayri Safi Milli Hasıla'nın üretilmesinde milli servet 

kullanılır. Türkiye'nin tahmini milli serveti 2.5 trilyon dolar civarındadır ve Türkiye her yıl milli servetinin yüzde 

7.5 ile 10'u arası bir GSMH yaratmaktadır. Oysa, ABD'de bu oran yüzde 50 seviyelerindedir. Yani, Türkiye ‘de 

verimlilik sorunu devam etmektedir (Alkin, 2004). 

 

Grafik 1: Türkiye’de Kişi Başına GSYH ($ Yıllık); Kaynak: TUİK 

Grafik-1’de, Türkiye’nin 2006-2016 yılları arasındaki kişi başına GSYH’sı gösterilmiştir. Türkiye’nin 1998 

yılındaki kişi başına GSYH’si 4.337$ iken; 2014 yılında kişi başına GSYH’si 10.389$’dır. Türkiye’nin kişi başına 

düşen geliri 2010 yılından itibaren 10 bin$ civarında seyretmektedir. . Kişi başına düşen GSYH 2008-2009 yılları 

arasında ve 2013 yılından itibaren azalma göstermiştir. Bu durum Türkiye’nin orta gelir tuzağına düşmeye yakın 

olduğunu göstermekte olup belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra ilerleme kat edememektedir.  

Türkiye’de 2014 yılında alınan kararla kişi başına düşen yıllık gelir miktarının, ihtiyaçlar baz alınarak yapılan 

hesaplamasında 10 bin 500 dolar olması gerektiği açıklanmıştır. 2016 yılında ise kişi başına düşen milli gelirin, 

9.136 dolar seviyelerinde olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde şahıs başına düşen senelik gelir 

miktarı, dünya sıralamasında zirvede olup 47 bin dolar seviyelerindedir. AB ülkelerinde ise durum ülkelere göre 

değişiklik göstermektedir. Bazı bölgelerde 45.000 Euro seviyesi görülürken bazı bölgelerde de 6000-7000 

(Romanya-Bulgaristan) Euro seviyeleri görülmektedir. AB’nin kendi üye ülkeleri arasında da ciddi uçurumlar 
olduğu görülmektedir. Tüm gelişmiş ülkelerde gıda fiyatlarında istikrarlı bir düşüş olmakta iken gıda fiyatları 

istikrarlı bir şekilde artan Türkiye’de, rakamlar her geçen gün güncellenmelidir. Son olarak ocak ayında Tüik 

tarafından açıklanan gıda fiyat artışı %5,6 olup enflasyon oranı ise ortalama % 8,9 olan ülkemizde yoksulluk 

artmaktadır. https://www.dunya.com/kose-yazisi/bozuk-gelir-dagilimi/397801.  

https://www.dunya.com/kose-yazisi/bozuk-gelir-dagilimi/397801
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Grafik 2: Eş Değer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Yoksul Sayısı (Bin Kişi); Kaynak: TUİK 

Grafik-2’de, Türkiye’nin bölgelerinin 2010-2016 yılları arasında eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine 

göre yoksul sayısı gösterilmiştir. Türkiye’nin yoksul sayısı 2010 yılında 17 bine yaklaşırken 2016 yılında 16 bin 

seviyesine gerilemiş fakat yoksulluk sayısında önemli bir azalma olmayıp bölgelerde de bu durum ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’nin TR1 (İstanbul) ve TR6 (Akdeniz) da eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre yoksul 

sayısının en fazla olduğu tespit edilmiş, TR8 (Batı Karadeniz) ve TR9 (Batı Karadeniz) de yıllar itibariyle bu 

oranın en düşük sevilerde gerçekleştiği görülmektedir. Göç sorununun ülkemizde ne kadar büyük bir sorun teşkil 

ettiği gözler önündedir. Yoksulluk, fertlerin temel gereksinimlerini karşılayamaması halinde ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda yoksulluk sınırı, temel gereksinimlerin karşılanması için yapılması gereken toplam harcama tutarından 

oluşur. Yoksulluk sınırı bir ülkenin, bölgenin refah seviyesinin belirlenmesinde önemlidir.  

 

Grafik 3: Eş Değer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Yoksulluk Sınırı (TL); Kaynak: TUİK 

Grafik 3’de, 2010-2016 yılları arasında Türkiye ve bölgelerinin eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine 

yoksulluk sınırı gösterilmiştir. Türkiye’nin yoksulluk sınırı 2010 yılında 4 bin TL’yi geçerken 2016 yılında 8 bin 

TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin bölgelerinde de yoksulluk sınırı bu yıllar aralığında artış göstermiştir 

ve hanehalkının içinde bulunduğu geçim sıkıntısının bir boyutunu göstermektedir. Eş değer hanehalkı kullanılabilir 

fert gelirine yoksulluk sınırının TR2 (Marmara), TR6 (Akdeniz) ve TR5 (Batı Anadolu)’da giderek artan bir 
boyutta olduğu görülmüş, 2016 yılı itibariyle TR1 (İstanbul) ve TRB (Ortadoğu Anadolu)’da bile 4 bin TL’yi 

geçmiştir. Sonuç olarak, kişi başına GSYH son yıllarda azalma göstererek yoksul sayısında önemli bir azalma 

olmamış ve yoksulluk sınırı artmıştır. 
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Grafik 4: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gini Katsayısı; Kaynak: TUİK 

Gini Katsayısı, Dünya’da ülkelerin gelir dağılımındaki eşitsizliği açıklayan gösterge olarak ifade edilmektedir 

(Dumlu ve Aydın, 2008: 390). Gini Katsayısı 0 ile 1 aralığında değişmekte olup katsayının 1’e yaklaşması 

durumunda gelir eşitsizliği artmakta, 0’a yaklaşması durumunda gelir adil dağılmaktadır. Grafik 4’de, Türkiye’nin 
2010-2016 yılları arasında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini Katsayısı gösterilmiştir. Grafikte 

gelir gurupları arasındaki gelir dağılımı bozukluğu 2011 yılından 2014 yılına kadar azalırken 2014 yılından itibaren 

artmaya başlamıştır. Gini katsayısı bu yıllar aralığında 0.4 aralığında değişme göstermiştir. OECD’nin açıkladığı 

2015 raporuna göre gelir adaletsizliği sıralamasında; Meksika’nın ve Şili’nin başı çektiği görülmekle beraber ABD 

ve İsrail’in ardından 5. sırada da Türkiye’nin geldiği görülmektedir (http://www.bbc.com/turkce/ekonomi).  

Gini katsayıları hesaplanırken ülkedeki en yüksek ve en düşük gelire sahip %20 lik nüfus paylarının toplam 
gelirden aldıkları payları karşılaştırılarak ülkedeki gelir dağılımı hakkında yorum yapmak mümkündür. 

TUİK araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de bu oran 2016 yılında 7,7 gerçekleşmiştir; yani en zengin %20’lik 

kesimin toplam gelirden aldığı pay, en yoksul %20’lik kesimin aldığı paydan 7,7 kat daha fazla olmuştur. 

Yıllar En düşük gelire sahip olan %20’nin 

toplam gelirden aldığı pay (%) (A) 

En yüksek gelire sahip olan %20’nin 

toplam gelirden aldığı pay (%) (B) 

B/A 

2015 6.1 46.5 7.6 

2016 6.2 47.2 7.7 

Tablo 2. En Yüksek Gelir Sahiplerinin En Düşük Gelir Sahiplerine Oranı; Kaynak: TUİK 

 Gelir dağılımının daha adil ve eşit dağılması, Türkiye’de öncelikle ele alınması gereken konulardandır. Bunun 

için yatırımların, üretimin ve istihdamın artırılmasına çalışılmalıdır. 

 

Grafik 5: Türkiye’nin %40-%70 Yoksulluk Risk Aralığında Gelire Dayalı Göreli Yoksulluk Sınırına Göre Yoksul 
Sayıları, Yoksulluk Oranı ve Yoksulluk Açığı (Kır); Kaynak: TUİK 
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Grafik 6: Türkiye’nin %40-%70 Yoksulluk Risk Aralığında Gelire Dayalı Göreli Yoksulluk Sınırına Göre Yoksul 

Sayıları, Yoksulluk Oranı ve Yoksulluk Açığı (Kent); Kaynak: TUİK 

Türkiye’nin 2006-2013 yılları arasında %40 ile %70 risk aralığında, gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre 

kırda yoksulluk sınırı ve yoksul sayıları gösterilmiştir. Yoksulluk riskinin %70 olduğu durumda hem yoksulluk 
sınırı hem de yoksulluk sayısının arttığı görülmektedir. 2006 yılında, %70 yoksulluk riski altında kırda yoksulluk 

sınırı 3 binlerdeyken 2013 yılında 7 bine yaklaşmıştır. Yoksul sayısı ise, %70 yoksulluk riski altında 2006 yılında 

10 bin iken 2013 yılında 11 bine yaklaşmıştır. Türkiye’nin 2006-2013 yılları arasında %40 ile%70 risk aralığında 

gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre kırda yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı gösterilmiştir. Yoksulluk oranı 

%40 yoksulluk riski altında %23’e yaklaşırken, 2013 yılında %17’ye yaklaşarak yoksulluk oranında bu yıllar 

aralığında düşüş yaşanmıştır. Yoksulluk açığı ise, %40 yoksulluk riski altında 2006 yılında, %29 iken 2013 yılında 

%22’ye düşmüştür. Türkiye’nin 2006-2013 yılları arasında %40 ile %70 risk aralığında gelire dayalı göreli 

yoksulluk sınırına göre kentte yoksulluk sınırı ve yoksul sayıları gösterilmiştir. Yoksulluk sınırı 2006 yılında %40 

yoksulluk riski altında 2 bine yaklaşırken 2013 yılında 4 bine yaklaşmıştır. Yoksul sayısı da, %40 yoksulluk riski 

altında 2006 yılında 4 bin kişiye yaklaşırken 2013 yılında 3 bine yakın bir değere düşmüştür. Türkiye’nin 2006-

2013 yılları arasında %40 ile%70 risk aralığında gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre kentte yoksulluk oranı 

ve yoksulluk açığı gösterilmiştir. Yoksulluk oranı %70 yoksulluk riski altında 2006 yılında %24’ü geçerken 2013 
yılında %22’ye düşmüştür. Yoksulluk açığı ise yine aynı yoksulluk riski altında 2006 yılında %28’i geçerken 2013 

yılında %25’e düşmüştür. 

4 Sonuç 

Günümüzde toplumları diğer toplumlardan ayıran en önemli güç faktörü eskiden olduğu gibi kalkınmadır. Tarihi 

süreç göz önünde bulundurulduğunda toplumlar strateji olarak da mücadele etmektedir. Yeni teknolojiler ve 
inovasyonlar, toplumları güçlü yapmakla kalmayıp aynı zamanda ülkeleri refaha kavuşturmaktadır. Bu yüzden 

azgelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasında giderek artan bir fark söz konusudur. Bu fark makro dengesizliklerin ve 

mali göstergelerin yanısıra teknolojik farktan da kaynaklanmaktadır (Müsiad, 2012: 26). Küreselleşmeyle birlikte 

ekonomik ve teknolojik farkların giderek açıldığı ülkelerde yoksulluk da gelecek nesillerin sorunu olmaya devam 

etmektedir. Şüphesiz yoksulluğa sebep olan en önemli faktör gelir adaletsizliğidir. İlk olarak gelir adaletsizliğinin 

ortadan kaldırılması ve böylelikle ekonomik kalkınmanın sağlanması gerekmektedir. Hızla değişen toplumsal 

yapılarda geleceğin daha da belirsizleştiği günümüzde aslında tüm dünya ülkelerinin yoksullukla mücadelede hızlı 

büyüme yoluyla yoksulluğun önüne geçilmesi ve hayat standartlarını arttırmayı sağlayıcı politikalar aradığı 

görülmektedir. Özellikle istihdam ve asgari ücret politikalarının öne çıktığı arkasından sağlık ve eğitim gibi sosyal 

politikalarla desteklenen yoksullukla mücadele en etkili çözümdür. Yoksulluk kısa süreli tedbirlerle değil uzun 

vadede çözülebilecek bir konudur. Yoksulluğu azaltmak için kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilir olması 
gerekmektedir. Özellikle yoksulluğa neden olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Yoksulluğu yok etmede sadece 

devlet değil tüm sivil toplum kuruluşları harekete geçirilmelidir. Yoksullukla mücadelede en önemli faktörlerden 

birisi de eğitimli ve donanımlı bir nesil yetiştirmektir. Devlet iş dünyasına kendi öz kaynaklarımızı kullanmayı 

teşvik etmeli ve lojistik sağlamalıdır. Doğal kaynaklar daha ekin ve verimli kullanılmalı, iyi muhafaza edilmelidir. 

Sermaye birikimi yapılıp hızla sanayileşerek, üretim toplumu için çalışmalar yapılmalı, özel sektör özellikle de 

sanayi üreticileri vergi, teşvik, yasalar ile desteklenmelidir. Kalkınmayı hızlandıracak ve dolayısıyla yoksulluğu 

azaltacak her adım beraberinde kalkınmayı da getirecektir.  

Türkiye’nin 1980 sonrası yaşamış olduğu krizlerden sonra uyguladığı yeniden yapılandırma programı 

değerlendirildiğinde ekonomik büyüme ve istikrar gibi konularda başarılar sağlandığı ancak kalkınma konusunda 
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yeterli seviyede olmadığı görülmüştür. Türkiye’nin küresel ortamda emek yoğun stratejileri kullanarak rekabet 

etmesi zor görünmektedir. Gerek doğal kaynaklar gerekse coğrafik konum olarak iyi fırsatlara sahip olan ülkemizin 

rekabet avantajı sağlayan konulara odaklanması gerekmektedir. Türkiye’nin “Orta Gelir Tuzağı”na 

yakalanmaması için yenilikleri bulması ve uygulaması şarttır.  

Türkiye’nin kalkınma verileri arasında Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki oranı her yıl düzenli bir şekilde 

artış göstermiştir. Ar-Ge’de yer alan insan sayısı da Türkiye’de her yıl düzenli bir şekilde artış göstermiştir. Bu 

durum, Türkiye’nin bir adım daha bilime, teknolojiye, geliştirmeye ağırlık verdiğini ortaya koymaktadır. İnsan 

kaynakları, inovasyonun ve kalkınmanın sağlanmasında bir başka bileşeni oluşturmaktadır. Eğitim, vasıflı insan 

gücünün sağlanması noktasında önem taşımaktadır. Günümüz ekonomisi, bilginin ve teknolojinin hakim olduğu 

bir çağ olduğu için donanımlı, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi bir amaç olmalıdır. Bilimsel çalışmaların daha 

yoğun yapılabilmesi, yenilikçi araştırmacı sayısının artması için yüksek lisans ve doktora programlarına ağırlık 

verilmelidir. Türkiye’nin bölgeleri içerisinde patent başvuru ve tescil sayılarında da artış olmasına rağmen 

inovasyon faaliyetleri bölgeler arası gelişmişlik farklarının olması nedeniyle istenilen düzeyde gerçekleşememiştir. 
Son yıllarda Türkiye’de, Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranı, Ar-Ge’de çalışan insan gücü, yüksek lisans 

mezun sayısı ve doktora mezun sayısında artış görülmektedir. Genel olarak değerlendirdiğimizde; insan 

kaynaklarının, teknolojinin ve bilginin istenilen düzeyde geliştirilemediği, kaynakların etkin dağılmadığı 

görülmektedir. Bölgeler arasında gelişmişlik farklarının olması inovasyonun, kalkınmanın, araştırma geliştirme 

çalışmalarının yavaşlamasına neden olmaktadır. Bunun için ulusal ve bölgesel inovasyon sistemlerinin 

oluşturulmasına çalışarak kalkınmanın, büyümenin, yaşam standartlarının, refah seviyesinin yükseltilmesine 

çalışılmalıdır. İnovatif çalışmaları hızlandırmak ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak için kalkınma 

planları hazırlanmalıdır. Ülkelerin ve bölgelerin refahını, yaşam standardını artırmanın yolları Ar-Ge ve 

inovasyondur. Böylece kalkınmanın sağlandığı ülkelerde ve bölgelerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri daha çok 

etkili olacak ve gelişme sağlanacaktır. 

Kalkınma bileşeni olarak yoksulluk sayıları ile hanehalkı tüketim harcaması araştırma sonuçlarına göre 

yoksulluk sayısında son yıllarda küçük bir oranda azalma görülmüştür. Günümüz bilgi ve teknoloji çağında 

olduğundan kalkınma noktasında baktığımızda yoksulluk sayısındaki düşüş yeterli görülmemektedir. Hanehalkı 

tüketim harcamalarına baktığımızda da eğitim, sağlık, gıda türlerinde oldukça az harcama görülmektedir. Bu da 

yaşam standartları için önemli olan harcamaların yeterli olmadığını göstermektedir. Bir başka kalkınma bileşeni 

olan Gini Katsayısı bakımından Türkiye’de gelir dağılımında adalet sağlanamamıştır. Gelir dağılımının adaletsiz 

olduğu bir ülkede, toplumsal sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Toplumsal refahın sağlanmasında şüphesiz ki en 
önemli etken gelir durumudur. Adalet sağlayan gelir politikası refahı arttıracaktır. Yoksulluğun temelinde, 

eğitimsizliğin olduğu görüşü tüm dünyada genel olarak kabul edilen bir düşüncedir. Eğitim; emeğin verimliliğini 

arttırarak, kalifiye elaman yetişmesini sağlayarak, yoksulluk üzerinde pozitif etkide bulunmaktadır. Kontrolsüz 

nüfus artışı veya azalışı da yoksulluğa etki etmektedir. Sürekli ve kontrolsüz olarak artan nüfus tüketim toplumunu 

oluşturmaktadır. Kontrol edilebilir bir nüfus politikası izlenmelidir. İşsizlik yoksulluğun en önemli sebepleri 

arasındadır. İşsiz bireylerden hukuksuzluğa yönelenlerin sayısı giderek artmaktadır. İşsizliğin arttığı toplumlarda; 

hırsızlık, gasp, madde kullanımı, terör ve anarşinin yoğun olduğu bilinmektedir. Dünya ekonomisinde kısa ve orta 

vadede yapılan hesapların tutmaması ve realiteden uzak olması dünyada bir kargaşa ortamına sebep olmaktadır. 

Ülkemiz coğrafi konumundan dolayı Ortadoğu’da yaşanan savaş ve karışıklıklar sonucunda büyük bir göç 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yoksulluğun önlenmesi için devlet politikalarıyla iç ve dış göçlerin kontrol altına 

alınması gerekmektedir. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve talep eksikliği sürerken, yakın coğrafyada meydana 
gelen gelişmeler de Türkiye ekonomisi üzerinde sarsıcı etkiler yapmaya devam etmektedir. Dünyada yaşanan tüm 

problemlerin ana kaynağının başlıca sebebinin ekonomi olduğu düşünülürse, başta Ortadoğu Coğrafyası olmak 

üzere dünyanın çoğu yerinde yoksulluk ve savaş dinmeyecek gibi görünmektedir. Kısacası Türkiye’nin bulunduğu 

coğrafyanın olumsuz etkilerinden bir an evvel kurtulup, bölgelerarası düalizmini azaltması ve ekonomik 

kalkınmanın sağlanması için tüm kurum-kuruluşlar ve bireyler olmak üzere reform niteliğinde atağa kalkması 

gerekmektedir.  
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Abstract 

It cannot be said that military expenditure and economic growth relationship have reached a consensus both 

theoretically and empirically. The basic argument of the claim that military spending will increase national income 

is that if the economy is unemployed, the increase in spending, including military spending, will increase national 

income by expanding demand. Whereas, the argument that military spending will have a negative impact on the 

national income is claimed due to causing the inefficiency of the resources in the economy and thus to suppress 

the growth by causing resource mobility from productive sectors to the non-productive sectors. On the purpose of 

determining which of these two opposing ideas whether committed in Turkey’s economy, military expenditures 

have been added to Solow growth model and econometric analyzes have involved the period of 1980-2016. In the 

light of findings, it is revealed that second type of hypothesis is valid that military spending has a negative effect 

on economic growth.  

 1  Giriş 

Genel olarak ekonomik büyümenin belirleyicileri ele alındığında, ekonomik büyümenin arz ve talep 

kuvvetlerinin eşanlı çalışmasının bir sonucu olarak gerçekleşeceği kabul edilir. Arz boyutuyla reel üretimi besleyen 

unsurlar büyümenin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Bu noktada ülkenin sahip olduğu faktör stokundaki artışlar 

ile teknoloji düzeyindeki iyileşmeler, çıktı seviyesinde ve dolayısıyla ekonomik büyümede belirleyici unsur 
konumundadır. Öte taraftan arz boyutunda meydana gelen artışları dengeleyecek bir talep ya da harcama düzeyinin 

eksikliği veya aşırılığı da ekonomide ya deflasyona ve yahut da enflasyona sebebiyet verebilmektedir. Diğer bir 

ifadeyle arzın talepten fazla olması deflasyona; talebin arzdan fazla olması da enflasyona yol açabilmektedir. 

Savunmaya yönelik harcama kalemleri açısından bakıldığında, ilk etapta askeri harcamalar bir harcama kalemi 

olması nedeniyle toplam talebin parçası olarak addedilebilir. Ancak, savunma sanayi yatırımları boyutuyla 
ekonomide bir tür üretimi desteklemesi ve özellikle uzun dönemde Ar-Ge çıktılarının sivil sektörde kullanılarak 

savunma dışı sektörlerde üretime dönüşmesi nedeniyle toplam arzın bir unsuru olarak da görülebilir. Dolayısıyla 

savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi hem besleyen hem de harekete geçiren unsur olarak kabul edilebilir. 

Arz ve talep yönüyle askeri harcamaların ekonomik büyümede itici güç olabileceği düşünülürken, uzun dönemde 

sanayi sektörünü besleme kapasitesiyle reel üretimin itici gücü olabilme yeteneğine karşılık; kısa dönemde 

kaynakların üretken olmayan bir alana kanalize edilmesinin ve özellikle ileri bağlantılarının olmaması nedeniyle 

ekonomik büyümede negatif etkilerinin olması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde askeri harcamalar ile ekonomik büyüme ilişkileri inceleme konusu 

yapılmıştır. Böylece Türkiye ekonomisi özelinde askeri harcamaların özellikle kaynakların etkinliğini bozması 

yönüyle kısa vadede üretimi azaltması beklenebilir. Ancak, hem kronik işsizliğin olduğu hem de bulunduğu 

coğrafya itibarıyla jeopolitik riskler nedeniyle savunmayı ihmal etmeme gereği nedeniyle Keynesyen iktisat 

mekanizması çerçevesinde ekonomik büyümeyi desteklemesi beklenebilir. Diğer taraftan hem ileri bağlantılarının 

olmadığı bir harcama kalemi olarak hem de kaynakların üretken sektörlerden üretken olmayan bir sektöre kanalize 

edilmesi nedeniyle Klasik iktisadın öngörüleri doğrultusunda ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceği 

düşünülebilir. 

Bu çerçevede çalışmanın ikinci kısmında askeri harcamalar ile ekonomik büyüme ilişkileri üzerine zaman 

serilerini içeren uygulamalı araştırmalardan bir özet sunulacaktır. Üçüncü kısımda literatürden hareketle model 

belirlemesi yapılarak ekonometrik analizlere yer verilecektir. Sonuç kısımda ise çalışmadan elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi yoluna gidilerek Türkiye özelinde politika çıkarımlarında bulunulmaya çalışılacaktır. 

 2  Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Literatür Özetleri 

Genel anlamda uygulamalı çalışmalarda askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerine etkileri hususu 

ekonomide güven unsurunu tesis etmesi ve beraberinde pozitif dışsallıklar yaratmasıyla olumlu etkiler yaratacağı; 

buna karşılık kaynakların etkin kullanımdan uzaklaştırmasıyla da olumsuz etkiler yaratacağını ileri süren bakış 
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açılarını içermektedir. Dolayısıyla bu bakış açılarının ilki, klasik iktisat yaklaşımı çerçevesinde askeri/güvenlik 

harcamalarını verimsiz addeden bakış açısıyla ele almaktadır. Buna karşılık ikinci bakış açısı, Keynesyen 

perspektifte askeri harcamalar hem ekonomisini eksik istihdamda bulunmasına paralel olarak talep yaratarak 

canlanma etkileri hem de ekonomide güven unsurunu tesis etme yönüyle büyümeye pozitif etkiler yaratacağı ileri 

sürülmektedir (Aydemir vd., 2016: 437). Bu nedenlerle askeri harcamalar ile büyüme literatüründe de çelişkili 

sonuçlar elde edilmesine olağan bakılabilir. Uygulamalı çalışmalarda ortaya çıkan bu farklılıkların ise zamana ve 

ülkeye bağlı olarak değişkenlik göstereceği ileri sürülebilir. Aşağıdaki tabloda askeri harcamalar ile 
işsizlik/istihdam üzerine yapılmış zaman serisi çalışmaları ve özetleri bulunmaktadır. 

Yazar(lar) 

Veri 

Dönemi ve 
Ülke 

Veri Yöntem Bulgu 

Gokmenoglu 
vd. (2015) 

1988-2013; 
Türkiye 

2005 sabit dolar fiyatlarıyla 
GSYİH ile askeri harcamaların 
logaritması 

Eş-bütünleşme 
ve nedensellik 
testleri 

Uzun dönemli ilişkiler bulunmuş 

ve askeri harcamalardan 
büyümeye doğru ilişki 
yakalanmıştır. 

Farzanegan 
(2014) 

1959-2007; 
İran 

Görece yüksek savunma 

harcamalarının bütçe ve 
GSYİH’daki payı, Fert başına 
askeri harcamalar ile Fert başına 
GSYİH’nın logaritmaları, savaş ve 
11 Eylül gölge değişkenleri 

VAR analizleri 
ve nedensellik 
testleri 

Askeri harcamalardan büyümeye 
doğru tek yönlü nedensel ilişkiler 
var. Askeri harcamalardaki 
artışların da gelir artışına pozitif 
ve anlamlı etkileri söz konusudur. 

Khalid ve 

Mustapha 
(2014) 

1980-2011; 
Çin 

Reel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, Reel 
Askeri Harcama, Nüfus 

 

 

ARDL ve 

Nedensellik 
Testi 

Uzun dönemde GSYİH askeri 
harcamalardan etkilememekte, 
kısa dönemde ise negatif 
etkilemektedir. Nedensellik 
testlerinde ise GSYİH’dan askeri 
harcamalara nedensel ilişkili var. 

Selvanathan 
ve 
Selvanathan 
(2014) 

1975-2013; 
Sri Lanka 

2005 Fiyatlarıyla GSYİH, 
Savunma Harcamaları, Kişi Başına 
düşen GSYİH, Kamu Harcamaları, 
Savunma Harcamalarının GSYİH 

oranı, Savunma Harcamalarının 
Kamu Harcamaları içindeki Payı, 
Nüfus 

Eş-bütünleşme 
ve Nedensellik 
testleri 

Savunma harcamaları ekonomik 
büyümeyi pozitif olarak 
etkilemiştir. Savunma 
harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru tek yönlü 
nedensellik vardır. 

Kalim ve 
Hassan 
(2013) 

1972-2009; 
Pakistan 

Sanayi katma değerinin, Hizmetler 
Sektörünün, Doğrudan Yabancı 
Sermaye Yatırımlarının ve Askeri 
Harcamaların GSYİH içindeki 
payı, Enflasyon 

Eş-bütünleşme 
ve hata 
düzeltme 
modeli. 

Askeri harcamalar ve 
enflasyonun hem kısa hem de 
uzun dönemde fakirliği 
azaltmada etkili olduğu 
görülmüştür. 

Eryigit vd., 
(2012) 

1950-2005; 
Türkiye 

Eğitim, sağlık ve savunma 

harcamalarının GSYİH içerisindeki 
payı ve reel GSYİH 

Eş-bütünleşme 
ve yapısal 
kırılmalı birim 
kök testleri 

Uzun dönemli ilişki 
araştırmasında büyüme üzerine 
eğitim ve sağlık harcamaları 
pozitif, savunma harcamaları ise 
negatif ve bu iki değişkeni 
sıkıştırıcı etkiye sahiptir. 

Caruso ve 
Francesco 
(2012) 

1988-2008; 
İtalya 

Toplam faktör verimliliğinin ölçütü 
olarak GSYİH/işgücü, 
sermaye/işgücü, askeri 
harcamaların GSYİH’ya oranı 

En küçük 
kareler yöntemi 

Uzun dönemde askeri 
harcamaların verimliliği negatif 
etkiler ve bu harcamalar da ABD 
ve NATO’dan etkilenmektedir. 

Tiwari and 
Tiwari (2010) 

Hindistan 
GSYİH, Ulusal Tasarruflar, Toplam 
Ticaret, Savunma Harcamaları, 
Toplam İşgücü 

Hata düzeltme, 
Eş-bütünleşme 
ve Nedensellik 
testleri. 

Savunma harcamaları GSYİH 
etkisi üzerinde olumsuzdur. 

Görkem ve 
Işık (2008) 

1968-2006; 
Türkiye 

Savunma harcamaları, Reel 
GSMH Büyüme Oranı, 

GSMH Deflatörü, 

Nedensellik 

Testi ve VAR 
modeli 

Savunma harcamaları ve 

ekonomik büyüme arasında 
nedensellik ilişkisi yoktur. 

Dunne ve 
Nikolaidou 
(2007) 

1960-1996; 
Yunanistan 

GSYİH reel büyüme oranı, ulusal 
tasarrufların, Cari işlemler 
dengesinin, kamu harcamalarının 
ve askeri harcamaların GSYİH 
içindeki payı, reel döviz kuru  

Keynesyen eş 
anlı 
denklemlerle 
En küçük 
kareler yöntemi 

Askeri harcamalar ekonomik 
büyümeyi, ticaret dengesini ve 
ulusal tasarrufları olumsuz ve 
istatistiki açıdan anlamlı 
etkilemektedir. 
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Yazar(lar) 
Veri 

Dönemi ve 
Ülke 

Veri Yöntem Bulgu 

Mehanna 
(2004) 

1959-2001; 
ABD 

Kişi başına Reel GSYİH ve Kişi 
başına askeri harcamalar. 

Nedensellik 
testi, Eş-
bütünleşme, 
VAR analizi ve 

Hata düzeltme 
modeli 

Yapılan analizlerde herhangi bir 
ilişki olmadığı tespit edilmiştir.  

Dritsakis 
(2004) 

1960-2001; 
Türkiye ve 
Yunanistan 

 

Türkiye ve Yunanistan’ın Askeri 
Harcamalarının ve GSYİH 
oranlarının logaritması 

Var Modeli, Eş-
bütünleşme ve 
Nedensellik 
Testleri. 

Her iki ülke için ekonomik 

büyümeden savunma 
harcamalarına doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi var. 
Ekonomik büyüme ve savunma 
harcamaları arasında uzun 
dönemli ilişki yok. 

Abu-Bader 
and Abu-
Qarn (2003) 

1975-1998; 
Mısır 

1967-1998; 
İsrail 

1973-1998; 
Suriye 

Toplam Hükümet Harcamalarının, 
Askeri Harcamaların, Askeri 
olmayan Hükümet Harcamalarının 
GSYİH’ya oranına logaritması, 
Reel GSYİH logaritması, 1991 
Mısır Reformu için Gölge 

değişken, 1985 İsrail Reformu için 
Gölge değişken. 

Çok değişkenli 
Eş-bütünleşme, 
VAR analizi ve 
Hata düzeltme 
modeli 

Askeri yük Mısır, İsrail ve 
Suriye’nin ekonomik büyümesini 
olumsuz etkilerken, Askeri 
olmayan harcamalar İsrail ve 
Mısırda ekonomik büyümeye 
pozitif etki yaratmıştır. 

Kollias 
(1997) 

1954-1993; 
Türkiye 

Ekonomik Büyüme Oranı, Askeri 
Harcamalar  

VAR ve Hata 

Düzeltme 
Modeli, 
Nedensellik 
Testleri 

Savunma Harcamaları ile 
Ekonomik büyüme arasında 
herhangi bir nedensel ilişki 
yoktur. 

Sezgin (1997) 
1950-1993; 
Türkiye 

Enflasyon Oranı, Nüfus, Reel 
GSMH Büyümesi, Kişi Başına 
GSMH, Yatırımların, Merkezi 
Hükümet Bütçesinin GSMH’ya 
oranı, Askeri ve Sivil Personel 
sayısının toplam işgücüne oranı, 
Nato ve Türkiye’nin Askeri 
Personel Sayısı, Türkiye’nin Askeri 
Personel Sayısının NATO’ya oranı 

En küçük 
kareler 
yöntemi. 

Savunma harcamaları ekonomik 
büyümeyi pozitif anlamlı 
etkilemektedir. 

Tablo 1. Savunma Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkileri  

Askeri harcamalar ile işsizlik üzerine ampirik literatür incelendiğinde, elde edilen bulgularda tam bir 

konsensüsün sağlanmadığı görülür. Yukarıdaki tabloda özet olarak verilen çalışmaların bir kısmında askeri 

harcamalar ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki yakalanmışken, bir kısım çalışmalarda da negatif ilişkiler 

bulunmuş ve bir kısım çalışmalarda ise ilişki olmadığı, yani yansızlığın olduğu tespit edilmiştir. 

 3  Veri, Yöntem ve Uygulama 

Bu kısımda öncelikle veri ve model tanıtılmış, uygulanan yöntem kısaca anlatıldıktan sonra uygulama bölümüne 

geçilmiştir.  

 3.1  Veri ve Model  

Askeri harcamaların büyüme ve verimlilik üzerine etkilerinin incelenmesinin düşünüldüğü çalışmada büyüme 

ve askeri harcamalar literatüründen Caruso ve Francesco (2012) tarafından oluşturulmuş model baz alınmıştır. Baz 

alınan çalışma Solow büyüme modeli temellidir: 

 (1) 

Burada K (sermaye) ve (L) emek iki girdidir, A toplam faktör verimliliğindeki zaman bağlı değişimi ölçer T 

trendi ve µ da stokastik hatayı sembolize eder. Bu modele askeri harcamalar boyutu eklendiğinde model aşağıdaki 

şekli alır:  

 (2) 



SESSION 1D: Büyüme 379 

GSYH askeri harcamaları da kapsamaktadır ve toplam istihdam da askeri personel sayısını içermektedir: Bu 

noktada toplam faktör verimliliğini temsil eden GSYH/L değeri, askeri ve askeri olmayan harcamalar arasındaki 

GSYH’nın dağılımına mı bağlıdır sorusunun cevabı α parametresinin alacağı değere bağlıdır: 

(i) şayet α=1 ise, askeri ve askeri olmayan sektörler arasında GSYH’nın dağılımının değişmesi ve her iki 

sektörde de verimliliğin eşit olması koşuluna bağlı olarak toplam faktör verimliliği değişmemektedir. 

(ii) şayet α<1 ise, askeri sektörün payındaki bir artışın verimlilik üzerine etkisi negatif olacaktır ve böylece askeri 

olmayan harcamalar daha verimli kabul edilecektir. 

(iii) şayet α>1 ise, askeri sektörün payındaki bir artış verimliliği pozitif etkileyecektir ve buna dayalı olarak 

askeri harcamaların daha verimli olduğu söylenecektir. 

Çalışma verimlilik boyutuyla kurgulandığından, modelin bağımlı değişkeni ile ilk iki bağımsız değişkenin (bu 

aynı zamanda AP’yi, yani ortalama verimliliği -average productivity- temsil eder) logaritmasının alınması yoluna 

gidilmiştir.1980-2016 dönemini kapsayan çalışmada GSYH (2010) sabit fiyatlarla ve sermaye değişkeni (Gross 

Fixed Capital Formation) GSYH deflatörü ile reelleştirilerek kullanılmıştır. GSYH ve sermaye değişkeni Dünya 

Bankasından ve istihdam verisi de Quandl veri tabanından elde edilmiştir. Askeri harcamalar ise SIPRI (The 

Stockholm International Peace Research Institute) Database’den alınmıştır.  

 3.2  Yöntem 

Zaman serileriyle yapılan çalışmalarda serilerin birim kök içermesi, yani durağan olmaması sorunu söz konusu 

olabilmektedir. Zira zaman serisi ile yapılan çalışmalarda durağan olmayan serilere dayalı regresyon analizleri 

gerçeği yansıtmayacağından, yani sahte/düzmece regresyon sorunsalı doğuracağından, analize tabi tutulacak 

seriler için durağanlık sınamalarına ihtiyaç vardır. Birim kök araştırma bulgularından hareketle de serilerin 

tümünün I(1)’de durağan olması ya da serilerin bir kısmının I(0) ve bir kısmının da I(1)’de durağan olması halinde 

uygulanacak eş-bütünleşme testleri de şüphesiz farklılık arz edecektir. Bu çerçevede öncelikle serilerin durağanlık 

düzeyleri geleneksel birim kök testlerinden olan ADF, bir yapısal kırılmayı içeren Zivot Andrew (1992) ve iki 

yapısal kırılmayı içeren Lee ve Strazicich (2003) birim kök testleri kullanılmış ve bu testler için uygun gecikme 

uzunlukları da SC (Schwarz Criterion) kriterine göre belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapısal kırılmayı göz önüne alan testler, kırılma döneminin dışsal ya da içsel olarak belirlenmesine göre ayırt 

edilebilecekleri gibi kırılmanın tek ya da çok olmasına göre de gruplanabilirler. Lee-Strazicich (2003), yapısal 

kırılmanın içsel ve iki tane olduğu duruma örnektir. Lee-Strazicich test süreci şu şekildedir: 

 (3) 
Burada Zt dışsal değişkenler vektörüdür (Lee ve Strazicich, 2003:1082-1083). B modeli trendde bir kerelik 

kırılmaya izin verdiği için çok fazla anlamlı olmadığından Perron’un ve Zivot-Andrews’in aksine Lee- Strazicich 

(2003) A ve C modelleriyle çalışmaktadır. 

Model A düzeyde iki kırılmaya izin verir ve  şeklinde ifade edilebilir. Burada 

  ve diğer durumlarda ise  değerini alır.  kırılma tarihini gösterir. 

Model C düzeyde ve trendde iki kırılma içermektedir ve şeklinde ifade edilir. 

Burada  için  ve diğer durumlarda ise 0 değerini alır. Model A ve Model C’de 

’nın değerine bağlı olarak sıfır ve alternatif hipotezler şu şekildedir: 

 (4) 

 (5) 

Burada terimleri durağan hata terimlerini;   ve diğer durumlarda 

 ve değerini alır. Model C içinse (5) ve (6) nolu eşitliğe sırasıyla  değerleri eklenmelidir. 

Burada hem H0 altında hem de Ha altında kırılmaya izin verdiğinden testin yorumu nettir.  

Lee-Strazicich (2003) sürecinde, iki kırılmalı LM birim kök test istatistiği şu şekilde hesaplanabilir: 

 (6) 

Burada ve t=2,…T; , ’nin  üzerine regresyonundan elde edilen katsayıları;  ve  

 ve ’nin ilk gözlemleridir. Bu testte birim kök hipotezi şu şekilde test edilmektedir: 

H0:  = 0 birim kök  (7) 

Ha:  < 0 yapısal kırılmalı durağanlık  (8) 

LMt test istatistiği bu hipotezi test etmek için hesaplanan istatistiğidir. Lee-Strazicich (2003) kırılma 
tarihlerini grid-search süreci kullanarak içsel biçimde tespit etmektedir. Ayrıca kırılmanın ilk gözlemlerde ya da 

son gözlemlerde olması çok anlamlı olmayacağından örneğin ilk ve son %5 gözlemi çıkararak kırılma noktalarını 
test istatistiğinin minimum olduğu noktalar olarak belirlemektedir. Bu teste ilişkin kritik değerler Lee-Strazicich 

(2003) tarafından üretilmiştir. Hesaplanan test istatistikleri kritik değerlerden küçük olduğunda H0 hipotezi 

reddedilmekte, diğer bir ifadeyle incelenen serinin durağan olduğu kabul edilmektedir. 
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Serilerin aynı düzeyde durağan olması durumunda eş-bütünleşme analizi yapılmaktadır. Maki (2012), yapısal 

kırımalar altında seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını test edebilmek için aşağıda belirtilen dört 

farklı model geliştirmiştir.  

 (9) 

 (10) 

 (11) 

 (12) 

Model 0, sabit terimde kırılmanın olduğu trendsiz modeli; Model 1, sabit terimde ve eğimde kırılmanın olduğu 

trendsiz modeli; Model 2, sabit terimde ve eğimde kırılmanın olduğu trendli modeli ve Model 3, sabit terimde, 

eğimde ve trende kırılmanın olduğu modeli göstermektedir. Burada t=1,2,…….,T’dir. yt ve xt = (x1t,..., xmt) 

gözlemlenebilen I(1) değişkenlerini ve hata terimini göstermektedir. Di,t kukla değişkenler olup t>TBi iken 1 
değerini, diğer durumlarda 0 değerini almaktadır. Ayrıca, k maksimum kırılma sayısını ve TBi kırılma zamanını 

gösterir. Maki (2012) eş-bütünleşme testinin hipotezleri H0= Yapısal kırılmalar altında eş-bütünleşme yoktur ve 

Hα = Yapısal kırılmalar altında eş-bütünleşme vardır şeklindedir. Hipotezleri test etmek için gerekli olan kritik 

değerler, Monte Carlo simülasyonuyla hesaplanmış ve Maki (2012)’de verilmiştir. Hesaplanan test istatistikleri 

kritik değerden küçük olduğunda H0 reddedilmekte ve seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar 

verilmektedir.  

Seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi belirlendiğinde, uzun dönem eş-bütünleşme katsayıları Dinamik En 

Küçük Kareler (Dynamic Ordinary Least Squares DOLS) ya da Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler (Fully 

Modified Ordinary Least Squares-FMOLS) yöntemleriyle tahmin edilebilmektedir. Stock Watson (1993), EKK 

tahmincisindeki içsellik ve sapma sorunlarını giderebilmek için modele açıklayıcı değişkenlerin düzey değerleriyle 

birlikte, öncüllerinin (lead) ve farklarının gecikmelerinin (lag) eklenmesini önermiştir. DOLS tahmincisinin 

kullanılabilmesi için, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin var olması gerekmektedir. Aynı zamanda, bağımlı 

değişken I(1) olmak şartıyla, bağımsız değişkenlerden bir kısmı I(1) ve bir kısmı da I(0) olabilmektedir. Bu 

yöntemle bağımsız değişkenlerdeki içsellik ve otokorelasyonun varlığı durumunda bile güçlü ve tutarlı tahminler 

üretilebilmektedir (Esteve ve Requena, 2006: 118). 

 3.3  Uygulama 

Çalışmada hem geleneksel olarak sahte regresyon sorununa karşı hem de uygun tahmin yöntemini belirleme 
amacıyla burada kullanılacak değişkenlere dair birim kök sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.  

 ADF Zivot-Andrews (1992) 

 Sabitli Sabitli ve Trendli Model A Model C 

Değişkenler 
Test 

İstatistiği 

Test 

İstatistiği 

Test 

İstatistiği 

Kırılma 

Tarihi 
Test İstatistiği 

Kırılma 

Tarihi 

LN(GDP/L) -0.8513 -2.622 -5.11** 2004 -5.47** 2004 

LN(K/L) -0.874 -2.725 -3.52 2004 -3.68 2004 

LN(MİLEXP/GDP) -0.452 -1.820 -3.77 2004 -3.94 2004 

∆LN(GDP/L) -6.821*** -6.736*** -7.33*** 2002 -7.59*** 2003 

∆LN(K/L) -6.123*** -6.023*** -6.50*** 1987 -7.02*** 2003 

∆LN(MİLEXP/GDP) -6.118*** -6.159*** -6.57*** 1989 -6.69*** 1989 

Kritik Değerler 

%1: -3.56 

%5: -2.92 

%10-2.60 

%1: -4.14 

%5: -3.49 

%10:-3.17 

%1: -5.34 

%5: -4.93 

%10:-4.58 

%1: -5.57 

%5: -5.08 

%10: -4.82 

 Lee-Strazicich (2003) 

 Model A Model C 

Değişkenler Test İstatistiği Gec. Kırılma Tarihi Test İstatistiği Gec Kırılma Tarihi ve  Değeri 

LN(GDP/L) 
-4.33* 0 2003,2007 -5.69* 0 

1: 0.2 

2:0.6 
1986,2003 

LN(K/L) 
-2.86 2 2001,2010 -4.45 0 

1: 0.2 

2:0.6 
1986,2003 

LN(MİLEXP/GDP) 
-3.09 0 1989,2003 -4.95 0 

1: 0.2 

2:0.6 
1989,2003 

∆LN(GDP/L) 
-7.59 0 2001,2003 -8.33 0 

1: 0.6 

2:0.8 
2002,2009 

∆LN(K/L) 
-6.54 0 2001,2004 -7.32 0 

1: 0.2 

2:0.6 
1988,2001 

∆LN(MİLEXP/GDP) 
-7.09 0 1988,2003 -7.35 0 

1: 0.2  

2:0.6 
1986,2002 

Kritik Değerler 

%1: -4.54 

%5: -3.84 

%10: -3.50 

1: 0.2  2:0.6 1: 0.6 2:0.8 

%1: -6.41 

%5: -5.74 

%10: -5.32 

%1: -6.32 

%5: -5.73 

%10: -5.32 

Tablo 2. Birim Kök Sonuçları (Not: * %10,**%5, ***%1) 
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Tablo 2’ye göre ADF birim kök testine göre tüm değişkenlerin [I(0)] birim kök içerdiği; buna karşılık birinci 

farkta [I(1)] durağan olduğu görülmektedir. Zivot Andrew birim kök testine göre lnGDP/L değişkeninin %5 önem 

düzeyinde düzeyde, yani I(0)’da durağan iken, diğer iki değişkenin I(I), yani farkta durağan olduğu görülmektedir. 

Lee-Strazicich birim kök testine göre ise lnGDP/L değişkeninin %10 önem düzeyinde I(0), diğer değişkenlerin ise 

I(1) olduğu görülmektedir. İki yapısal kırılma içeren Lee-Strazicich temel alınarak %5 önem düzeyinde tüm 

değişkenlerin I(I) olduğuna karar verilmiştir.  

Serilerin birinci dereceden durağan olması nedeniyle Yapısal kırılmalı Maki eş-bütünleşme testi yapılmıştır. Eş-

bütünleşme test sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. 

 
En fazla 1 

kırılmalı 

En fazla 

2kırılmalı 

En fazla 3 

kırılmalı 

En fazla 4 

kırılmalı 

En fazla 5 

kırılmalı 

 
Model 0 

-5.28** 
         2000 

-5.35** 
1985, 2000 

-5.35* 
1985, 1998, 

2000 

-5.35* 
1985, 1998, 

2000, 2014 

-5.39 
1985, 1988, 

1998, 2000, 2014 

Önem  

Düzeyi 
%1 %5 %10 %1 %5 %10 %1 %5 %10 %1 %5 %10 %1 %5 %10 

Kritik 
değer 

-
5.54 

-
5.00 

-
4.73 

-
5.71 

-
5.21 

-
4.95 

-
5.94 

-
5.39 

-
5.12 

-
6.07 

-
5.55 

-
5.29 

-
6.29 

-
5.76 

-
5.49 

Model 2 
-6.05*** 

1996 
-6.05* 

1996, 2003 

-6.065 
1986, 1996, 

2003 

-6.201 

1986, 1996, 
2003,  

2013 

-6.201 

1986, 1996, 
2003,  

2006, 2013 

Kritik 
değer 

-
6.02 

-
5.55 

-
5.28 

-
6.62 

-
6.09 

-
5.83 

-
7.03 

-
6.51 

-
6.21 

-
7.47 

-
6.87 

-
6.56 

-
7.83 

-
7.28 

-
6.97 

Model 3 
-5.478 

2009 

-6.041 

1995, 2010 

-7.695*** 
1985, 2009, 

2014 

-7.695** 
1985, 2002, 

2009,  
2014 

-7.695 
1985, 2002, 

2005, 
2009, 2014 

Kritik 
değer 

-
6.52 

-
6.05 

-
5.79 

-
7.15 

-
6.65 

-
6.39 

-
7.67 

-
7.14 

-
6.87 

-
8.21 

-
7.63 

-
7.34 

-
8.71 

-
8.12 

-
7.81 

Tablo 3. Maki Eş-bütünleşme Test Sonuçları 

Maki eş-bütünleşme testinde; H0: “Yapısal kırılmalar altında eş-bütünleşme yoktur” şeklindeki hipotezi test 

etmek için gerekli olan kritik değerler, Monte Carlo simülasyonuyla hesaplanmış ve Maki (2012)’de verilmiştir. 
Hesaplanan test istatistikleri kritik değerden küçük olduğunda, H0 hipotezi reddedilmekte ve seriler arasında eş-

bütünleşme ilişkisinin var olduğuna dair alternatif hipotez olan H1 kabul edilmektedir. Buna göre farklı kırılmalar 

altında Model 0, Model 2 ve Model 3’de eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Gerek Model 0’da, gerekse Model 2’ ve Model 3’de yakalanan eş-bütünleşmenin varlığı, uzun dönemli ilişkinin 

olduğuna işaret ederken, bu kez de katsayılarının tahminine ihtiyaç bulunmaktadır. Emek verimliliği bağımlı 

değişken olmak üzere işgücü başına sermaye stoku, askeri harcamalarının GSYH içindeki payı ve kırılmalardan 
hareketle en çok tekrarlanan kırılma yılları modele eklenerek katsayı değerlerinin tespitine gidilmiştir. Bunun için 

ise Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) ve Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) tahmincisi 

kullanılmıştır. DOLS ve FMOLS tahmin sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.  

 DOLS FMOLS 

Değişkenler  Katsayı St.Hata t p Katsayı St.Hata t p 

c 15.288 0.449 33.977 0.000 15.408 0.300 51.298 0.000 

LN(K/L) 0.156 0.043 3.601 0.001 0.140 0.027 5.056 0.000 

LN(MİLEXP/GDP -0.179 0.057 -3.112 0.004 -0.165 0.052 -3.145 0.003 

TREND 0.015 0.002 5.735 0.000 0.017 0.001 9.698 0.000 

R2 : 0.99 
Düzeltilmiş R2 

0.98 
R2 : 0.98 

Düzeltilmiş R2 

0.97 

Tablo 4. DOLS ve FMOLS Tahmin Sonuçları  

Not: t istatistikleri, Newey-West standart hatası kullanılarak elde edilmiştir. Modele eklenen kırılmaların anlamsız olması 
dolayısıyla modelden çıkarılmıştır.  

Tahmin sonuçları değerlendirildiğinde; sermaye/emek oranı (K/L) zaman içinde artarak, işçi başına çıktı 

miktarının (GDP/L), yani emek verimliliğinin artmasına neden olmaktadır ve bu iktisat teorisi mantığına uygun 

olarak pozitif ve istatistiki açıdan %1 önem düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle işgücü başına sermaye 

stokundaki %1’lik artışlar, işgücü başına çıktı düzeyini DOLS tahmininde %0,156 ve FMOLS tahminde %0,140 

artırma etkisi yapmaktadır. Askeri harcamaların GSYH içindeki payı da gerek DOLS’ta ve gerekse FMOLS’da 
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%1 de önem düzeyinde negatif ve istatistiki açıdan anlamlı çıkmıştır. Buna göre askeri harcamalardaki %1’lik 

artışın işçi başı çıktı düzeyini DOLS’ta %0,179 ve FMOLS’ta da %0,165 azalttığı tespit edilmiştir. Askeri 

harcamaların GSYH içerisindeki payının negatif işaretli olması, askeri sektörün payındaki bir artışın verimlilik 

üzerine etkisinin negatif olacağına ve böylece askeri olmayan harcamaların daha verimli kabul edilmesi anlamına 

geleceğine işaret eder. 

 4  Değerlendirme ve Sonuç 

Askeri harcamaların üretken alanlardaki yatırımları dışlama etkisi yaratarak büyüme dinamiklerini bozduğuna 

dair iktisat literatüründeki yaygın kabul gören perspektife karşılık, eksik istihdamda bulunan ekonomileri tam 

istihdam düzeyine taşıma ve böylece büyüme üzerine pozitif etkileri yaratacağına dair savlar da bulunmaktadır. 

Bu ikinci sava, askeri harcamaların yarattığı yenilikçilik etkilerinin sivil ekonomik faaliyetleri uyarma ve 

destekleme fonksiyonları görerek aynı zamanda milli geliri artıracağına dair düşünceyi de ilave etmek mümkündür. 

Ancak, ikinci savın işleyebilmesi koşulunun, ekonomisi belirli bir olgunluk düzeyinde olan ve dolayısıyla 
kaynaklarda sıkıştırma/dışlama etkilerinin zayıf olduğu (gelişmiş) ekonomilerde çıkması kuvvetle muhtemel iken, 

ilk savın ise gelişme dinamiklerinin tamamlayamamış (gelişmemiş) ekonomilere özgü olduğu söylenebilir. 

Türkiye ekonomisi özelinde askeri harcamaların büyüme etkilerinin inceleme konusu yapıldığı bu çalışmanın 

ekonometrik analizlerinde, askeri harcamaların ulusal gelirde negatif etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

ekonomisi olgunluk düzeyi açısından belirli bir eşik değeri aşamamış ülkelerden olan Türkiye’de askeri 

harcamaların verimsizliği tetikleyebildiğine dair literatür ile örtüşen bulgulara ulaşılmıştır. Ancak, askeri 
harcamaların ortaya çıkardığı büyüme üzerine negatif etkilerin şüphesiz Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, yani 

jeo-politik konum gereği gerilimli bir yapıda bulunmasının fırsat maliyeti olarak, şüphesiz askeri harcamalara 

katlanmak zorunda olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle son dönemlerde yurtiçindeki terör 

yuvalanmaları ve güney-doğu sınırlarında bulunan komşu ülkelerdeki gerginliklerin olası sıçramalarına karşı 

Türkiye’nin kendi kendine yetkinliğini harekete geçirici askeri harcamalarda bulunmasının kaçınılmaz olduğu 

gerçeği ihmal edilmemelidir. Bulunduğu konum itibarıyla Türkiye’nin savunma sanayinde kendi kendine 

yeterlilik, yani “otarşi” arayışları özellikle ekonomik rasyonalitenin gerekliliğinden ziyade, zaman zaman 

uygulanan sıkıştırma politikalarının bir yansıması olmuştur. Dolayısıyla savunma sanayinde karşılaştırmalı 

üstünlükler bakış açısıyla değil, siyasal beka sorununa karşı kendini güvene alma motiflerinin son dönemlerde 

etkili olduğu dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. 

Cari analiz sonuçlarında askeri harcamaların her ne kadar büyümeye olumsuz yansımaları olsa da, kendi kendine 

yeterlilik çabalarının başlangıçta kaynak dağılımında etkinliği bozması olağan kabul edilebilir. Son dönemlerde 

kendi ulusal güvenlik sanayini tesis etme çabası içerisinde olan Türkiye’nin savunma yatırımlarının bu alanla ilgili 

makine ve teçhizat ithalatında azalışlar doğurarak döviz tasarrufu sağlayacağı bekleneceği gibi, eksik istihdamda 

bulunan ekonomisine ivme sağlayarak istihdam artırıcı etkiler yaratması kuvvetle muhtemeldir. Ancak, başlangıçta 

bir tür dışsal faktörlere bağlı olarak ithal ikameci mantıkla ortaya çıkan savunma sanayine yönelimin şüphesiz 

ilerleyen dönemlerde “yaparak öğrenme” mekanizmalarının işlemesiyle birlikte bu alanlarda olası ihracatta 
bulunma etkisinin ihracat gelirlerini ve böylece büyümeyi olumlulaştıracağı ihmal edilmemelidir. 
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Abstract 

With the increasing globalization, countries’ competitive power on international markets has gained importance. 

One of the most prevalent methods which is used to determine countries’ comparative advantages on which field 

and, thereby their international competitive power is “Explained Comparative Advantages” or “Balassa Index” 

developed by Balassa (1965). If index value that is attained by calculating index is higher than 50, country’s 

competitive power on that good is high; if the index value is less than 50, competitive power on that good is low. 

In this study, 4 countries are selected according to their accessibility of the data, for these countries, variance on 

the competitive power is examined in terms of defense industry with Balassa Index. In the study, counter arguments 

with globalization logic, that is, especially in defense industry reduction of external dependence when considered 

even Adam Smith gave approval anti liberal implementations about this subject, in the countries which are exposed 

to domestic and foreign oppression, searching for detractive precaution on external dependence is more likely 
high. In the analysis to test this hypothesis, while competition pursuit on defense industry is triggering self-reliance 

in stressful economies, it is high in economies that have weak military alliance.  

 1  Giriş 

Savaş ihtimalinin ortaya çıkmasına karşı ekonomik maliyetine bakılmaksızın ülkelerin ulusal savunma 

endüstrisine sahip olmasının önem arz edeceğine dair güçlü argümanlar bulunmaktadır. Konuya bakış açısını daha 
belirgin bir şekilde ifade etmek üzere liberal ekonominin kurucusu A. Smith’in “savunma zenginlikten daha 

önemlidir” şeklinde yaptığı söylemini dikkate almakta yarar vardır. Bu söylemiyle Smith milli savunmaya dikkat 

çekmiş ve bu amaç uğruna dış ticarette korumacılığa onay vermiştir. Dolayısıyla en masum şekliyle liberal düşünce 

bile ülkelerin izledikleri ulusal güvenlik politikalarının sürekli kendini yenileyen, eksikliklerini gideren ve dışa 

bağımlılığını azaltan bir vizyon temelinde yürütülmesi gerekliliğine vurgu yapar. Diğer bir ifadeyle liberal 

anlayışta, üstün olunanda yüksek üretim ve iç tüketimden arta kalanı ihraç; dezavantajlı olunanın da ithali tavsiye 

edilerek kaynak etkinliği ve refah yükselişlerinin gerçekleştirileceğine dair öngörülerine savunma sanayinin istisna 

teşkil edeceği tezi işlenmektedir. Liberal düşüncenin savunmayı merkeze alan ve dolayısıyla bu konuda 

karşılaştırmalı üstünlük arayışından vazgeçen bakış açısının şüphesiz kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak çoğu 

ülkenin savunma sanayinde otarşi, yani kendi kendine yeterlilik felsefesine dayalı sanayileşme anlayışı dominant 

bir şekilde kendini hissettirmektedir.  

Günümüz dünyasında özellikle Sovyetlerin çöküşüyle birlikte, tek kutuplu bir yapıda dahi ülkelerin savunma 

sanayinde kendi kendine yeterlilik arayışlarının çökmediği ve hatta giderek artan küresel ölçekteki terör olguları 

nedeniyle yeterlilik arayışlarını derinleştirdikleri gözlenmektedir. Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin 1964 ve 

1967’deki teşebbüsleri 1974’de nihai şeklini alan Kıbrıs Barış Harekatı esnasında ABD tarafından kendisine 

uygulanan ambargo ile Türkiye-İsrail ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İsrail Cumhurbaşkanı 

arasında Davos’ta 2009’da yaşanan krize paralel olarak İsrail’den almış olduğu insansız hava araçlarını 
kullanamaz hale gelmiş olması, A. Smith’in bile savunma sanayinde dışa bağımlı olmamaya dayalı cevaz verişinin 

ne kadar önemli olduğuna örnek teşkil eden uygulamalardır. 

Diğer taraftan ulusal savunma endüstrisinin gelişmesi şüphesiz ülkenin sahip olduğu teknolojik güce bağlıdır. 

Gerçek rekabet gücünü artıran faktörün tasarım teknolojisi olduğunu ve bunun da savunma sanayiinde daha ön 

plana çıktığını söylemek mümkündür (Ziylan, 1999: 2). Dolayısıyla savunma sanayinde gerçekleştirilecek 

teknolojik yeniliklerin bir süre sonra sivil sanayinde inovasyon etkileri yaratarak ülkelerin yüksek katma değerli 
ürünler ihracatçısı konumuna geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle savunma sanayinde korumacı ve muhtemelen 

yüksek maliyetli de olsa üretsel politika uygulamalarının hem olası ambargo uygulamaları karşısında güvenlik 

zafiyetini minimize edeceği hem de yaparak öğrenme mekanizmaları ile birlikte sivil sanayide yenilikçiliği 

tetikleyeceği açıktır. 

Bu çalışmada stresli ekonomiler olarak nitelendirilen ülkelerde savunma sanayinde rekabet güçlerinin 
araştırılması planlanmıştır. Stresli ekonomiler tanımlaması ise bir ülkenin ya bulunduğu coğrafyadaki komşuları 

ile olan tarihsel gerginliğinden, ya kendi içyapısındaki dinsel ve ırksal farklılıkların beslediği gerginlikten, ya da 
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geçmişten günümüze üstlendikleri misyondan dolayı sürekli tehdit altında olan ülkeleri ifade eder. Bu nedenle 

stresli ya da tazyik altında bulunan ülkelerin diğer ülkelere göre daha fazla savunma sanayine ağırlık vermeleri 

kuvvetle muhtemeldir. Savunma sanayine daha fazla ağırlık veren ülkelerin dünya ile savunma sanayi dış 

ticaretinde rekabet gücünün belirgin bir şekilde ileri olması beklenen önsel bulgudur. Ancak, stresli olup da bu 

konuda mesafe kaydedemeyen ülkelerin ise hem politik-ekonomi açısından daha kırılgan olacağı hem de inovatif 

olamayacaklarından dolayı gelişmemiş ekonomi konumuna geçecekleri ileri sürülebilir. Bu perspektifte özellikle 

içyapısı kırılgan olan ülkelerde gerek politik haklarda, gerekse sivil özgürlükler hususunda iyileşme sağlamayacağı 
ve hatta despotik eğilimler içerisinde olacakları düşünülebilir. 

Bu düşünceden hareketle uygun veri setine sahip seçilmiş stresli ekonomilerde savunma sanayinde rekabet 

gücünde gelişmeler inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmada ikinci kısımda rekabet gücü ile ilgili olarak literatürde 

yapılmış bir kısım çalışmalar özet olarak sunulmuştur. Literatür özetlerinin daha çok tarım, sanayi ve hizmetlerde 

rekabet gücünü ortaya koyduğu; buna karşılık savunma sanayinde rekabet gücünü ortaya koyan çalışmaların 

bulunmadığı dikkat çekmiştir. Üçüncü kısımda Balassa tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlükler endeksi ve ondan hareketle Vollrath (1991) tarafından türetilen “açıklanmış rekabetçi üstünlük” 

endeksi tanıtılmış ve bu endeksten hareketle kuvvetle muhtemel konuyla ilgili olarak literatürde ilk kez stresli 

ekonomilerde açıklanmış rekabetçi üstünlük endeksleri hesaplanmıştır. Hesaplanan endekslerden hareketle 

ülkelere özgü politika çıkarımı yoluna gidilmiştir 

 2  Literatür Özetleri 

Literatürde, Balassa tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler endeksine göre ülkelerin 

çeşitli mallarda veya sektörlerdeki rekabet gücünün belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar Tablo 1’de özet 

halinde sunulmuştur. 

Yazar(lar)/ 

Çalışma yılı 

Ülke(ler)/ 

Zaman Dönemi 

Balassa endeksine konu olan 

değişken(ler) 

Sonuç 

Cooper (2006) 
Rusya 
2000-2004 
yılları  

Ticari mallar 

Rusya’nın küresel ekonomide makineler ve 
ulaşım araçları grubundan özellikle nükleer 
reaktörler ve parçaları ile yakıt elemanları, buhar 
kazanları için kondansatörler; demiryolu yük 

vagonları ve buhar türbinlerinde yüksek rekabet 
gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir. BRIC 
ülkeleriyle karşılaştırıldığında Rusya’nın binek 
araç imalatında Türkiye’nin, Brezilya’nın ve 
hatta Hindistan’ın bile gerisinde kaldığı ortaya 
konmuştur. 

Batra ve Khan 

(2005) 

Hindistan ve Çin 
2000-2003 
yılları 

Harmonize Sistem (HS 1996) 
sınıflamasına göre 97 başlık 
içindeki ticari mallar 

Çin’in rekabet gücünün esas malzeme 
üretiminde daha yüksek, Hindistan’ın rekabet 

gücünün ise tarımsal ve müttefik ürünlerde daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Saray ve Hark 
(2015) 

OECD ülkeleri 
2004-2013 
dönemi 

İleri-teknoloji ürünleri 

İleri-teknolojili ürün kategorilerinde rekabet 
gücü en yüksek ülkenin İsviçre olduğu, onu 
sırasıyla Güney Kore, İrlanda, Japonya, 
Macaristan, ABD ve Almanya’nın izlediği; 
rekabet gücü en düşük ülkelerin ise sırasıyla 

Şili, Avustralya, Türkiye, Norveç ve Yeni 
Zelenda’nın olduğu tespit edilmiştir. 

Şahbudak ve 
Şahin (2016) 

Çin 
2000-2013 
dönemi 

Tarım ve imalat sanayi 
ürünleri 

Tarımsal ürünlerde Çin’in rekabet gücünün 
yüksek olduğu sektörün canlı hayvanlar ve gıda 
maddelerinin olduğu, rekabet gücünün düşük 
olduğu sektörlerin ise akaryakıt hariç 
yenilmeyen hammaddeler, mineral yakıtlar, 
yağlar ve alkali ürünler, hayvansal ve bitkisel 

katı ve sıvı yağlar, mumlar sektörleri olduğu 
sonucuna varılmıştır. İmalat sanayi ürünlerinde 
ise Çin’in başlıca sınıflara ayrılarak işlenmiş 
mallar, makine ve ulaştırma araçları, çeşitli 
mamul eşya sektörlerinde rekabet gücünün 
yüksek olduğu görülmüştür. Çin’in düşük ve 
orta teknolojili sektörlerde rekabet gücünün 
yüksek olduğu dikkat çekmiştir. 
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Yazar(lar)/ 

Çalışma yılı 

Ülke(ler)/ 

Zaman Dönemi 

Balassa endeksine konu olan 

değişken(ler) 

Sonuç 

Küçükkiremitçi 
(2006) 

Türkiye 
1995-2005 
dönemi 

Sanayi sektörü (Madencilik 
ve Taşocakçılığı, İmalat 
Sanayi, Elektrik- Gaz ve Su) 

Motorlu kara taşıtları ve motorlar sektörünün, 

TV radyo alıcıları vb, metal yapı malzemeleri 
ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörünün ele 
alınan dönem içinde rekabet gücünün 
yükseldiği, işlenmiş meyve ve sebzeler 
sektörünün rekabet gücünün ise azalma eğilimi 
gösterdiği görülmüştür. Ayrıca tekstil sanayinin 
üç alt sektörünün (giyim eşyası dışındaki hazır 
tekstil ürünleri, kürk hariç giyim eşyası ve 

trikotaj (örme) ürünleri) rekabet gücü 
eğiliminin sabit veya azalmakta olduğu tespit 
edilmiştir. 

Kalaycı (2013) 
Türkiye 
2005-2010 
dönemi 

SITC Rev.3 sınıflamasına 
göre ticari mallar 

Türkiye’nin Rusya ile ticaretinde rekabet 
gücünün en yüksek olduğu malların 
kahve, çay, kakao, baharat ve ürünleri, 
seyahat eşyası, el çantaları vb. taşıyıcı eşya, 

ayakkabılar ve aksamı, meyve ve sebzeler, giyi
m eşyası ve bunların aksesuarları, motorlu kara 
taşıtlarının olduğu tespit edilmiştir. 
Çeşitli yenilebilir ürünler, 
haberleşme, ses kaydetme ve sesi 
tekrar vermeye yarayan cihaz ve araçlar 
ve başka yerde belirtilmeyen çeşitli 
mamul eşyalarda ise Türkiye’nin rekabet 
gücünün azaldığı görülmüştür. 

Erkan (2012) 

Türkiye ve 
Suriye 
2000-2008 
dönemi 

SITC Rev3 sınıflamasına göre 
ticari mallar 

Suriye’nin Türkiye karşısında rekabet gücünün 
yüksek olduğu mal grubunun canlı hayvanlar 
ve gıda maddeleri ile akaryakıt hariç 
yenilmeyen hammaddeler olduğu; buna karşılık 
Türkiye’nin Suriye karşısında 66 mal 
grubundan 57’sinin ihracatında (örneğin demir-
çelik, kara taşıtları, kimyasal maddeler ve 

ürünleri, plastik ürünleri, elektronik cihaz, eşya, 
televizyon, beyaz eşya, makineler ve ulaşım 
araçları vb.) rekabet üstünlüğünün olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Nath vd. (2015) 
ABD 

1992–2010 
Hizmetler sektörü 

Amerika’nın Çin ve Hindistan ile yaptığı 
ticarette telif ve lisans ücretleri, eğitim, finansal 
hizmetler, inşaat, ve tesisat, ekipman bakım ve 
onarımında her iki ülkeye göre rekabet gücünün 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Çin ve 
Hindistan’ın ise seyahat, yolcu bilet ücretleri ve 
ulaşım sektöründe Amerika karşısında rekabet 
gücünün yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Rekabet Gücü Üzerine Yapılmış Çalışmalardan Özetler 

Tablo 1’de görüldüğü gibi rekabet gücü araştırmasına ilişkin olarak ampirik literatürde gerek Türkiye, gerekse 

diğer ülkeler için yapılan çalışmalarda daha çok tarım ve sanayi sektörüne ait malların Balassa endeksine göre 

rekabet gücü ölçülmüştür. Yapılan literatür taramasından hareketle yalnızca savunma sanayinde yer alan mallara 

yönelik rekabet gücünün incelendiği çalışmaya rastlanılmamış olması nedeniyle bu çalışmanın literatürde öncü 

nitelik taşıması beklenmektedir.  

 3  Yöntem ve Bulgular 

Balassa, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerinin, ticaret öncesi nispi fiyatların bilinmesine imkan olmadığı 

durumlarda gerçek dünyadaki mal ticareti örneklerinin incelenmesi yoluyla açıklanabileceğini, çünkü gerçek 

değişimin fiyat dışı faktörlerdeki farklılıklar gibi nispi maliyetleri yansıttığını ileri sürmüştür (Vollrath, 1991: 266). 

Buna dayanarak Balassa’nın geliştirdiği Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ya da kısa adıyla Balassa endeksi 

(1) nolu eşitlikteki gibidir: 

B = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) (1) 

Endekste, X ihracatı, i bir ülkeyi, j bir malı (ya da sektörü), t bir mal grubunu, n ülkeler grubunu göstermektedir. 

Bir ülkenin bir mal ya da sektördeki ihracatının o ülkenin toplam ihracatı içindeki payının diğer ülkelerle 

karşılaştırılması sonucunda elde edilen endeks değerinin 1’den büyük olması, o ülkenin söz konusu mal ya da 
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sektörde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu; endeksin 1’den küçük olması ise karşılaştırmalı dezavantaja 

sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Vollrath, tarımda uluslararası rekabet gücünün eğilimini incelerken, “açıklanmış rekabetçi üstünlük” olarak 

adlandırdığı ve üç küresel ticaret yoğunluk ölçütüne dayanan bir analizden yararlanmıştır. Bunları sırasıyla “nispi 

ticaret üstünlüğü” (RCA1), “nispi ihracat üstünlüğü” (RCA2) ve “açıklanmış rekabetçilik” (RCA3) olarak ifade 

etmiştir. Bu üç ölçüt Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüğün alternatif tanımları konumundadır (Vollrath, 1991: 

275). Nispi ticaret üstünlüğü (RCA1), (2) nolu eşitlikte gösterilmektedir: 

RCA1= RXA-RMA (2) 

RXA= B = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) 

RMA= (Mij / Mit) / (Mnj / Mnt) 

Burada RMA nispi ithalat üstünlüğünü, M ithalatı temsil etmektedir. Dolayısıyla, 

RCA1= (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) - (Mij / Mit) / (Mnj / Mnt) (3) 

şeklinde formüle edilmektedir. İkinci ölçüt olan nispi ihracat üstünlüğü (RCA2), RXA’nın doğal logaritması 
alınmış şeklidir ve (4) nolu eşitlikteki formda gösterilir: 

RCA2= Ln (RXA) (4) 

RCA2= Ln [(Xij / Xit) / (Xnj / Xnt)] (5) 

Üçüncü ölçüt olan açıklanmış rekabetçilik (RCA3) ise (6) nolu eşitlikte ifade edilmektedir: 

RCA3= Ln (RXA) – Ln (RMA) (6) 

RCA3= Ln [(Xij / Xit) / (Xnj / Xnt)] - Ln [(Mij / Mit) / (Mnj / Mnt)] (7) 

RCA3’ün formülü yeniden düzenlendiğinde, aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

RCA3= Ln (Xij / Xit) – Ln (Xnj / Xnt) – Ln (Mij / Mit) + Ln (Mnj / Mnt) (8) 

Bir malın dünyadaki toplam ihracatı, o malın dünyadaki toplam ithalatına eşit olacağından, yani  

Ln (Xnj / Xnt) = Ln (Mnj / Mnt)  

ise RCA3 (9) nolu eşitliğe dönüşür: 

RCA3= Ln (Xij / Xit) - Ln (Mij / Mit) (9)  

ya da diğer bir ifadeyle, 

RCA3= Ln [(Xij / Xit) / (Mij / Mit)] (10) 

biçiminde olur. RCA3’ü bir endeks şeklinde yazmak gerekirse, eşitliğin sağ tarafı 100 ile çarpılır ve böylece 

çalışmada kullanılan nihai formül (11) nolu eşitlikteki gibi gösterilir: 

RCA3= ( Ln [(Xij / Xit) / (Mij / Mit)] ) *100 (11) 
Çalışmada stresli ekonomiler arasından ulaşılabilir veriye sahip 4 ülke (ABD, Rusya, Türkiye ve Mısır) için 

1995-2016 döneminde savunma sanayi açısından RCA3 endeksine göre rekabet güçlerindeki değişimlerin 

araştırılması yoluna gidilmiştir. Ülkelere ait veriler Birleşmiş Milletler UN Comtrade veri tabanından elde 

edilmiştir. Hesaplanan RCA3 endeksinin değerinin 50’den büyük olması, söz konusu ülkenin savunma sanayiinde 

rekabet gücünün yüksek, -50 ile 50 arasında olması rekabet gücünün sınırda, -50’den küçük olması ise rekabet 

gücünün düşük olduğu anlamına gelmektedir. 

Türkiye için hesaplanan RCA3 endeksinin yıllar itibariyle değişimi Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Türkiye’nin RCA3 Endeksine Göre Rekabet Gücü 

Şekil 1’de görüldüğü gibi Türkiye’nin savunma sanayii açısından rekabet gücünün 1995-1999 yılları arasında 

düşük, 2000-2006 yılları arasında sınırda, 2007-2016 yılları arasında (2009, 2010 ve 2012 yılları hariç) ise yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Ele alınan dönemde Türkiye’nin savunma sanayii rekabet gücünün genelde artış eğilimi 
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gösterdiği, özellikle son 5 yılda bunun daha belirgin hale geldiği dikkat çekmektedir. Rekabet gücünde gözlenen 

artış eğiliminin en önemli nedenlerinden birinin sınır komşusu olan Suriye’de yaşanan savaş ile bu savaşın 

Türkiye’ye yönelik yeni terör tehditlerini ortaya çıkarmasıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin kendini bu tehditlere karşı 

savunmak için sıkı tedbirler almaya yöneldiği ve ilaveten geçmişte sıkışıklık dönemlerinde ithal ettiği savunma 

sanayi ürünlerini kullanma konusunda kendine yönelik olumsuz uygulamaların yarattığı bir tür tramvatik 

etkilerden kaçış içinde olduğu söylenebilir. 

Dünyada en yüksek savunma sanayi gücüne sahip ülkelerinin başında gelen ABD’nin savunma sanayi açısından 

rekabet gücünün seyri Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: ABD’nin RCA3 Endeksine Göre Rekabet Gücü 

ABD’nin savunma sanayiinin RCA3 endeksine göre hesaplanan rekabet gücünün 1995-2002 yılları arasında 

yüksek, 2003-2016 yılları arasında ise sınırda olduğu tespit edilmiştir. Şekil 2’de ABD’nin rekabet gücünün yıllar 

içinde azalma eğiliminde olduğu ve özellikle küresel krizin etkilerini bertaraf etme çabalarının kuvvetle muhtemel 
savunma sanayinde kısıtlamalarla bir tür giderme yoluna gittiği ve bunun da rekabet gücünü düşürücü etkiler 

yarattığı söylenebilir. Ayrıca sadece eskiden gelme bir alışkanlık gibi Sovyetler ve onun uzantısı Rusya 

Federasyonu’na karşı rekabete Çin unsurunun eklendiği dikkatlerden kaçmadığı gibi özellikle Çin’in hem ucuz 

işgücü hem de imitasyon boyutundaki avantajlarını yeniliğe çevirme gücünün önemli kazanımlar sağladığı 

gözlenmektedir. 

Sosyalist sistem dağılmadan önce, iki kutuplu dünya düzeninde Doğu Bloğunun en önemli aktörleri arasında 
bulunan Sovyetler Birliğinin çöküş nedenleri arasında Batı ile girdiği silahlanma yarışının kaynakların 

etkinsizliğine yol açarak halkın tüketim ve refahında kısıntılar pahasına gerçekleştirdiğine dair çok sayıda çalışma 

ve dolayısıyla tez bulunmaktadır. Sovyetlerin çöküşü sonrasında, sistemin coğrafi ve kültürel alanı üzerinde yer 

alan Rusya’nın Sovyetlerden devraldığı gücü halihazırda devam ettirdiğine dair savlar halen daha yaygındır. Buna 

göre Rusya’nın savunma sanayii rekabet gücünün seyri Şekil 3’te sergilenmektedir. 

 

Şekil 3: Rusya’nın RCA3 Endeksine Göre Rekabet Gücü 
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Şekil 3’te görüldüğü üzere Rusya’nın savunma sanayii rekabet gücü 1995-1999 döneminde yüksek olup, 2000 

yılında kendinde baş gösteren krizin bir uzantısı olarak ciddi bir düşüş sergilemiştir. Rekabet gücünün 2001-2002 

yıllarında yine yüksek, 2003-2009 döneminde sınırda ve hatta küresel krizde dışa bağımlı geldiği, 2010-2013 

döneminde yüksek, 2014’te önemli oranda düşüş gösterdiği ve 2015’ten sonra yükselme eğilimine geçtiği 

söylenebilir. Rusya’da gözlenen bu istikrarsızlığın bir taraftan kendi içerisinde geçiş süreciyle birlikte ortaya çıkan 

resesyonist etkilere ve çöküşün de savunma harcamalarının halkının yaşam standartlarını düşürdüğü bilincine bağlı 

olarak sivil alanlara yönelme eğiliminin bir yansıması olduğu (Emsen vd., 2011), diğer taraftan dünya 
konjonktüründe ortaya çıkan gerginliğe bağlı bir tür refleks olarak savunma sanayine yönelme eğilimi içinde 

bulunmasından kaynaklandığı söylenebilir. Özellikle Suriye’de ortaya çıkan “vekil savaşları”nda Rusya’nın tek 

kutuplu dünya düzeninde pasifize olmama ve tarihsel/ittifak misyonunu kaybetmeme mücadelesinin yansımalarını 

yaşadığı söylenebilir. 

Mısır da iki kutuplu dünya düzeni içerisinde zaman zaman Sovyetlere, zaman zaman da ABD’ye yanaşırken, 

bölgede İsrail ile olan gerginliğinin savunma harcamaları ve sanayine ağırlık vermesi gibi bir sonuç ortaya 
çıkarması beklenen sonuçtur. Bu çerçevede Mısır’ın savunma sanayii rekabet gücünün yıllar itibariyle değişimi 

Şekil 4’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 4: Mısır’ın RCA3 Endeksine Göre Rekabet Gücü 

Mısır’ın hem bulunduğu coğrafyadaki gerginlik hem de kendi içerisindeki siyasal istikrarsızlıklar bu ülkeyi 

stresli ekonomiler kapsamında tutmasına rağmen, genel olarak stresli ekonomilerde gözlenen savunma sanayine 

yönelimin ya da rekabet gücü elde etme motifinin çalışmadığı söylenebilir. Mısır’da rekabet gücünün 
çalışamamasının unsurları arasında gelişmemişliğinin ve buna bağlı olarak kaynak ayıramamasının geldiği ileri 

sürülebilir. Dolayısıyla Mısır’ın 1995-2016 döneminde savunma sanayi açısından rekabet gücünün oldukça düşük 

olduğu ve buna bağlı olarak da dışa oldukça bağımlı kaldığı gözlenmektedir.  

Stresli ekonomilerin hem iç hem de dıştan kaynaklanan tazyikler sonucu savunma harcamalarının yüksekliği ve 

buna bağlı olarak genel anlamda savunma sanayindeki atılımcılığı, dışa bağımlılığını azalttığı gibi dış rekabet 
gücünü artırıcı etki yapmaktadır. Ancak, dış rekabet gücü dahi gelişemeyen bu ekonomilerin, savunma sanayinin 

doğuracağı ve sivil sanayiyi olumlu etkileyecek pozitif dışsallıklardan yararlanacak ivme sağlayamadıkları 

durumda, hem kalkınma düzeyleri olumsuz etkilenecek hem de giderek daha fazla anti-demokratik yapıya 

bürünebileceklerdir. 

 Human Development Index Freedom House 

 2016 2000 2018 2003 

 Sıra Puan  Puan Statü  

Türkiye 71. 0.767 0.653 32 NF 24 

ABD 10. 0.920 0.884 86 F 37 

Rusya 49. 0.804 0.720 20 NF 17 

Mısır 111. 0.691 0.612 26 NF 7 
Not: F (Free) özgür, NF (Not Free) özgür değil. 
Kaynak: UNDP, Human Development Report, Human Development for Everyone, New York, 2016; Freedom Houyse, Freedom 
in the World 2018. 

Tablo 2. Stresli Ekonomilerde İnsani Gelişmişlik ve Özgürlük Düzeyleri 



390 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

Stresli ekonomilerde sivil sanayiyi harekete geçiremeyecek savunma harcamalarının varlığı kaynakların 

etkinliğini bozucu ve dolayısıyla kalkınma hamlesini aşağı çekici etkiler yapabildiği gibi demokratikleşmeden 

ödün verici yansımalar doğurduğu söylenebilir. Skorlar açısından değerlendirildiğinde, insani gelişmişlik 

endeksinde 2016 yılı itibarıyla ABD 10., Rusya 49., Türkiye 71. ve Mısır da 111. sıradadır. Diğer taraftan Freedom 

House tarafından yayınlanan siyasal haklar ve sivil özgürlükler açısından ise en iyi durumda olan (F; özgür statü 

notuyla) ABD’dir. ABD’yi ise (NF; özgür değil statü notuyla) takip eden ülkeler de sırasıyla Türkiye, Rusya ve 

Mısır’dır. Savunma sanayinde rekabet gücü yüksekliğinin aynı zamanda gelişmiş ekonomik temellere sahip 
ülkelerde olmasının kuvvetli bir özgürlüğü de beslediği söylenebilir. 

 4  Sonuç 

Bir ülkenin aynı endüstri kolunda bir kısım mallarda ihracatçı ve bir kısım mallarda da ithalatçı olması durumu 

uluslararası iktisat literatüründe endüstri-içi ticaret argümanı ile açıklanmaktadır. Bu da, dış ticarette genel olarak 

gelişmiş ülkeler ile yine gelişmiş ülkeler arasında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak, olaya bakış açısı 
savunma sanayine gelince, gelişmiş addedilmese bile bazı ülkelerin bu alanda bir tür yaparak öğrenme 

mekanizmalarını harekete geçirerek karşılaştırmalı üstünlük yapısında olduğu ve dolayısıyla o alanda 

ihracatçılığının yüksek olması dünyada gözlenen olgular arasındadır ki, bu duruma o ülkelerin sahip oldukları 

sosyo-jeopolitik yapıların sebebiyet verdiği söylenebilir. 

Çalışmada stresli ekonomiler olarak nitelendirilen ve uygun veri setine sahip dört ülkede savunma sanayinde 

rekabet gücü araştırması yapılmıştır. Araştırma bulgularında dünya jandarması rolünü kendine biçen ABD ile eski 
Doğu Bloğunun lider ülkesi Rusya ile Türkiye ve Mısır inceleme konusu yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre ekonomik kriz evrelerinde özellikle kısa dönemde üretken olmayan yatırımlar kategorisinde 

değerlendirilen savunma sanayi rekabet gücünde gevşemelerin olduğu dikkat çekmiştir. Buna göre Türkiye’nin 

2001 ve 2009; ABD’nin 2009 ve 2013; Rusya’nın 2009 ve 2014 küresel veya yerel ekonomik krizlerinde rekabet 

gücünü kaybettikleri gözlenirken; kriz aşımlarında savunma alanına yönelimin devam ettiği gözlenmektedir. Bu 

durum kaynakların sıkışıklığında savunmadan kaçınma, kaynaklarda genişlemenin ise savunmaya ve dolayısıyla 

uzun vadeli yayılma etkileri ile sivil ekonomiyi destekleme motiflerinin çalıştığı gibi bir yapının varlığına işaret 

etmektedir. Ancak, siyasal kaos ortamının derinleşmesine paralel olarak da ülkelerin savunma sanayinde rekabet 

gücünü artırıcı politikalar takip ettikleri söylenebilir. 
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Abstract 

Throughout history, mankind has been almost constantly involved in an immigration movement. Almost all 

countries on earth are affected by migration. People sometimes have to leave by their own will and sometimes 

forced to migrate as well. The factors that cause this situation are natural, economic, social and political. In Turkey, 

the migration gained pace especially since the 1950s. The causes of this phenomenon are increased mechanization 

in agriculture, rapid urbanization and civil service assignments. 

The purpose of this study is to examine the determining factors of internal immigration between the provinces 

of Turkey through development indicators in the period of 2008-2015 with count data regression analysis and 

artificial neural network. In addition, using count data analysis and artificial neural networks are used to determine 

the best estimation method for performing internal migration forecasting in Turkey. 

 1  Giriş 

Günümüzde insanlar daha rahat ortamlarda yaşamak için gelişmemiş kırsal alanlardan şehirlere göç etmektedir. 

Bu istek, insanların göç etmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Göçler daha çok büyük şehirlere olurken bazen 

de yaşanan kırsal alanların bağlı bulunduğu il ve ilçe merkezlerine veya kırsal alanlardan bir başka kırsal alana 

olabilmektedir. Göçlerin temelinde doğal, ekonomik, sosyal ve politik faktörler etkilidir. Bu faktörler nedeniyle 

ortaya çıkan göç, kentlerde “çekme” etkileri, kırda ise “itme” etkileri ile açıklanabilir. Bu itici ve çekici faktörlerin 

etkisiyle insanlar bir yerden başka bir yere hareket etmektedir. Nüfusu kentlere iten başlıca etkenler nüfus baskısı, 

yetersiz ve kötü dağıtılmış toprak, düşük verimlilik, doğal afetler, kan davaları, toprağın mirasla parçalanması, 

tarımda makineleşme sonucu oluşan işsizlik, terör ve güvenliktir. Nüfusu kente çeken temel etkenler ise kırsal 

kesim ile kentsel kesim arasındaki gelir farklılıkları, daha iyi eğitim ve iş bulma ümidi, daha yüksek yaşam 

standardı, ulaşım imkanları ve kentlerdeki sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanma isteğidir. 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından olan hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeyi izleyen hızlı 

kentleşme, 1950’li yıllardan sonra Türkiye’nin yerleşim modellerinde önemli bir değişikliğe yol açmıştır. Hızla 

artan nüfus, toplumsal ve coğrafi hareketliliği de arttırarak Türkiye toplumunda gözle görülür bir değişiklik 

yaratmıştır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda nüfusun dörtte biri kentte, dörtte üçü kırda yaşarken bu oran giderek 

tersine dönmüştür (Apan, 2006). Hızlı kentleşme ile birlikte artan nüfus beraberinde pek çok sorunlar getirmiştir. 

İl içi ve iller arası göçün meydana getirdiği problemler de bunlardan biridir. 

Bu çalışmanın amacı, 2008-2015 döneminde Türkiye’de illerin gelişmişlik göstergelerinin illerin aldığı göç 

üzerine etkisin incelemektir. Bu amaçla, Türkiye’de ilgili dönem içerisinde 81 ile ait sosyo-ekonomik ve fiziki 

göstergelerden yararlanarak iç göçü belirleyen faktörler incelenmiştir. Bunun yanında sayma veri modelleri ve 

yapay sinir ağları yardımıyla Türkiye’de iç göç tahmini yapılarak en iyi öngörü yöntemi belirlenmiştir.  

 2  Türkiye’de İç Göç Olgusu 

İç göçlerin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarıdır. 

Ekonomik, sosyal ve doğal kaynakların dağılımı bakımından yaşanan dengesizlikler, iç göçün yönünü belirleyen 

en önemli unsurlardan bazılarıdır. Kalkınma planlarıyla giderilmeye çalışılan bu dengesizlikler, coğrafi şartlar ve 

yapı, nüfusun yapısı, okullaşma oranı, GSYİH içinde bölgenin oranı gibi birçok faktörden kaynaklanmaktadır. 

Başka bir ifadeyle, bölgeler arasındaki dengesizlikler köyden şehre göçün, hem nedeni hem de sonucudur (Öztürk, 

2009). Türkiye’de de ekonomik gelişme bakımından bölgeler arasında farklılıklar vardır. Ülkenin bazı bölgeleri 
gelişmiş, sanayileşmiş bir yapıya sahip iken diğerleri gelişmemiş veya az gelişmiş bölge durumundadır. 

Türkiye’de kentsel nüfusun hızla artışının ana nedenlerinden birisi köyden şehre göçtür. Şehirlere göçen köylüler 

zaman içinde şehirli olmaktadır. Kentlileşen insanda “ekonomik” ve “sosyal” olmak üzere 2 bakımdan değişme 

olmaktadır.  

a) Ekonomik Bakımdan Kentlileşme: Kişinin geçimini tamamen kentte veya kente özgü işlerle karşılıyor 

olmasıdır. 

b) Sosyal Bakımdan Kentlileşme: Köy kökenli insanların türlü konularda kentlere özgü tavır ve davranış 

biçimlerini, sosyal ve manevi değer yargılarını benimsemesi ile gerçekleşmektedir (Apan, 2006). 
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Köyden şehre göçler sonucu kentsel nüfus oranı giderek artmakta iken köylerin nüfus oranı azalmıştır. 1927 

yılında Türkiye’nin toplam nüfusunun %24,22’si kentsel alanda yaşıyor iken bu oran 2000 yılında %64,90’a 

yükselmiştir. 1980 yılında yerleşim yerleri arasında göç eden nüfusun toplam nüfusa oranı %9,34 olarak tespit 

edilmiş, 2000 yılında bu oran %11,20’ye yükselmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK, 2000; Güreşçi, 2008).  

Göçler başlangıçta ülkenin ilk “metropol” alanlarında yoğunlaşmıştır. Ancak, bu durum daha sonra değişmiş, 

1990 ve 2000’lerde yeni çekim merkezleri ortaya çıkmıştır (Çelik, 2007:97). Tablo 1’de, 2008-2016 dönemi için 

Türkiye'de en fazla göç alan iller verilmiştir. Aldığı ve verdiği göçün en fazla olduğu illerin başında İstanbul 
gelmektedir (bkz. Tablo 1 ve Tablo 2).  

Yıllar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
2014-

2015 

2015-

2016 

İstanbul 374868 388467 439515 450445 384535 437922 438998 453 407 369 582 

Ankara 15676 168193 182845 191864 160235 186642 203621 204 048 177 166 

İzmir 117067 11639 111255 110364 105804 113673 124439 126 238 122 668 

Antalya 92031 75696 86907 89731 83596 88605 93057 96 441 79 203 

Kocaeli 63965 60432 64503 63314 62966 71159 79697 87 158 85 602 

Bursa 82964 66615 7264 74243 67736 75518 80717 84 253 84 458 

Adana 45493 53685 53096 50523 45927 50598 51562 52 647 51 466 

Tekirdağ 47534 37655 41307 42265 42155 45313 52994 54 482 56 536 

Mersin 46776 48377 5043 51328 46721 51468 55598 56 171 54 962 

Konya 45502 46042 47901 52134 51981 5108 55798 56 817 56 500 

Tablo 1. Türkiye’de 2008-2016 Döneminde En Çok Göç Alan On İl 

Yıllar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
2014-

2015 

2015-

2016 

İstanbul 348193 348986 336932 328663 354074 371601 424662 402 64 440 889 

Ankara 126198 131114 13344 137385 137834 153791 163612 153 01 159 915 

İzmir 89819 89517 99775 10142 95954 99681 101447 105389 98 902 

Antalya 55806 58632 61662 62875 62893 64075 64631 68 374 73 119 

Adana 58316 54109 57402 62402 59294 62933 63181 64 192 60 759 

Diyarbakır 47777 43918 44858 46834 47575 47949 48019 56 025 55 604 

Konya 5676 51006 56729 54533 48313 55006 55453 57 056 54 712 

Samsun 40633 39581 44825 43408 41561 42504 44519 44 627 41 187 

Van 30275 27175 31312 72273 46639 38507 44435 48 061 49 035 

Mersin 5011 49209 51739 5463 53523 55482 54843 58 404 52 763 

Tablo 2. Türkiye’de 2008-2016 Döneminde En Çok Göç Veren On İl 

Türkiye’de bölgelerarası göç eden nüfus 12 istatistiki (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 1) 
bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerden İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara ve Batı Anadolu Bölgeleri göç 

alan (net göç hızı pozitif), Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise göç veren (net göç hızı negatif) bölgelerdir.  

Türkiye’de istatistiksel bölgelerin aldığı ve verdiği göçler ile bölgelere ait net göç hızları dikkate alındığında, iç 

göçler genelde doğu-batı yönünde meydana gelmiştir. Bölgelerin aldığı ve verdiği göçler dikkate alındığında 12 

istatistiki bölge birimi arasında aldığı göç verdiği göçten fazla olan bölgelerin başında İstanbul gelmektedir. Bunu 
Batı Marmara Bölgesi izlemektedir. Verdiği göç aldığı göçten fazla olan bölgeler arasında ise Batı Karadeniz ve 

Kuzey Doğu Anadolu sayılabilir. Nüfus büyüklüğü itibarıyla en fazla göç alan İstanbul Bölgesi, 1995-2000 

döneminde aldığı göçün %19,87’sini Batı Karadeniz Bölgesinden, Ege Bölgesi aldığı göçün %16,26’sını 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden, Batı Marmara Bölgesi aldığı göçün %28,02’sini İstanbul Bölgesinden, Doğu 

Marmara Bölgesi ise aldığı göçün %18,20’sini İstanbul Bölgesinden almıştır. Aldığı ve verdiği nüfus büyüklüğü 

bakımından üst sıralarda yer alan Akdeniz Bölgesi, en fazla göçü Güneydoğu Anadolu Bölgesinden alırken, en 

fazla göçü İstanbul Bölgesine vermiştir. Ayrıca, 1980’lerden itibaren özellikle doğu bölgelerinde meydana gelen 

terör olayları ve yaşanan büyük doğal afetler bölge içi ve bölgelerarası nüfus hareketlerine ivme kazandırmıştır. 

Şehirden şehre en fazla göç 1985-1990 döneminde olmuştur. Tüm dönemler dikkate alındığında köyden köye 

göç oranının gittikçe azaldığı söylenebilir. Köyden şehre göç oranı 1980-1985 döneminde artarken, sonraki 

dönemlerde azalmıştır. Şehirden köye göç oranları ise 1985-1990 dönemine kadar azalmakta 1995-2000 
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döneminde ise tekrar artış göstermektedir (%20,06). 1995-2000 döneminde yerleşim yerine göre göç 

hareketliliğinde en önemli değişim şehirden köye olan göçlerde meydana gelmiştir. Şehirden köye göç eden 

nüfusun büyüklüğü 1995-2000 döneminde bir önceki döneme göre iki kat artış göstermiş ve bu oran %20’ye 

çıkmıştır. Bu dönemde göçlerin yarıdan fazlası ise şehirden şehre göçler şeklinde olmuştur. 

 3  Literatür Araştırması 

Göçe ilişkin klasik teori Ravenstein (1885)’nın göç kanunları üzerine çalışmasına dayanmaktadır. Sjaastad 

(1962) ise göç ile ilgili çalışmalara en temel katkıyı yapmış ve göç araştırmalarına insan sermayesi yapısının 

girmesini sağlamıştır. Harris ve Todaro (1970), klasik yaklaşımın bir genişlemesi sayılan köy-şehir göçü üzerine 

yapmış oldukları çalışmada gelişmekte olan ülkelere ilişkin göç literatürünün teorik temelini ortaya atmıştır. 

Türkiye’de göç olgusuyla ilgili araştırmalar 1960’lardan bu yana hızlı bir artış göstermektedir. Şanlı (1973) 

göçü, “çekim modeli” ile incelerken Munro (1974) 1960-65 döneminde iç göçü etkileyen faktörleri ele almıştır. 

Bu amaçla “itici” güçlerin dikkate alındığı bir model kurulmuştur. Tümertekin (1977), göç veren alanlardaki 

gelişmeye ve bunun sonuçlarına dikkat çekmiştir. Eraydın (1981) ise, 1950-1980 dönemi iç göçleri ele almıştır. 

Doh (1984), 1970-1975 dönemi göçünün nedenlerini belirlemiştir. Tekeli (1975), Ataç (1983), Ertürk (1985) ve 

Çelik (2005) göçü teorik olarak incelemişlerdir. Algan (1988), Adana’ya yönelik göçleri, itici ve çekici güçlerle 

ulaşım ve haberleşmedeki gelişmeler temelinde incelemektedir. Erdoğmuş (1989), köy-şehir göçünü sosyolojik 

yönden incelediği araştırmasında, gençlerin göç etme nedenini belirlemiştir. Yamak ve Yamak (1999), 1980-90 

dönemi için göç ve gelir arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Analizden elde edilen sonuçlar iller arasındaki gelir 
farklılığının göçü önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Kocaman ve Bayazıt (1993), 1965-85 dönemi iç göçleri 

ve göçmenlerin sosyo-ekonomik niteliklerini iller bazında incelemiştir (Ayrıntılı literatür incelemesi için bkz. 

Çelik, 2007). 

Gedik (1997), 1970, 1980 ve 1985 nüfus sayımı il verilerini kullanarak kırsal kesimin iticiliği ve kentsel kesimin 

çekiciliğinden dolayı göçlerin gelişmekte olan ülkelerde daha baskın olduğunu belirtmiştir. İçduygu vd. (1998), 
Türkiye’deki iç göç hareketlerinin işçi sınıfı yapısına etkisini araştırmış ve bu etkinin işçi sınıfı hareketleri için 

olası anlamlarını irdeleyen bir ön çalışma yapmışlardır. İlkkaracan ve İlkkaracan (1998), 1990’larda Türkiye’de 

kadın ve göçü incelemiştir. Çalışmada, kadınlara özgü göç nedenleri, göç edilen mekanla etkileşimde cinsiyet 

farklılıkları ve göç nedenine göre göçün kadınlara etkileri araştırılmıştır. Çelik (2000), iç göçleri fayda-maliyet 

yaklaşımı ile incelemiştir. Çelik (2002), iç göçleri ‘seçkinlik yaklaşımı” ile incelemiştir. Bu yaklaşımın temel 

düşüncesi; göçmenlerin eğitim, yaş, cinsiyet, ırk, medeni durum gibi unsurlar bakımından seçkin bireylerden 

oluştuğudur. Çelik (2006) ise iç göçleri itici ve çekici güçler yaklaşımı ile açıklamaya çalışmıştır. Çalışmada, itici 

güçler arasında tarımda makineleşme, toprak yetersizliği ve güvenlik sorununun, çekici güçler olarak ise istihdam 

fırsatları, eğitim ve sağlık hizmetleri ile kentteki akrabaların göçe etkisi incelenmiştir. Üçdoğruk (2002b), İzmir 

ilinin aldığı göçlerin özelliklerini açıklamaya çalışmıştır. Bunun için göçe dair hipotezler test edilmiş ve analizlerde 

çok durumlu logit model kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda yaş ve eğitim kişilerin göç etmelerinde en önemli 

faktörler olarak ortaya çıkmıştır.  

Aker vd. (2002), önemli oranda iç göç alan bir metropol olan İstanbul’a zorunlu olarak göç eden kişilerin sosyal 

ve ruhsal sorunlarının saptanması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konmasını amaçlamıştır. Çalışmada, zorunlu 

göç yaşayan erkek, kadın ve çocukların önemli ekonomik, toplumsal ve politik sorunları olmakla birlikte aile 

yapısının değiştiği ve uyum güçlüklerinin ortaya çıktığı belirlenmiştir. Akış ve Akkuş (2003), Güneydoğu Anadolu 

Projesi’nin Şanlıurfa’daki göçe etkisini incelemiştir. Araştırmada, göçün en önemli sebebinin istihdam sorunu 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

Gür ve Ural (2004), 1990 yılı iç göçlerini sosyal ve ekonomik veriler yardımıyla, “itici-çekici güçler yaklaşımı” 

temelinde “regresyon analizi” ile incelemiştir. Hayır (2004), 1980’li yıllarda yoğun göç alan İstanbul’un Yenibosna 

yerleşim bölgesini incelemiştir. Çalışmanın amacı, özellikle 1980 sonrasında yoğun olarak göçlerin yaşandığı bu 

bölgedeki nüfus yapısına ve sosyal yaşama ait bir durum tespiti yapmak ve bu doğrultuda öneriler geliştirmektir. 

Bülbül ve Köse (2010), 2008 yılında Türkiye'de 12 bölgenin demografik özellikleri, sosyo-ekonomik göstergeleri 
ve göç verileri bakımından birbirlerine göre konumlarını incelemek ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıkları 

tespit etmek amacıyla çok boyutlu ölçekleme analizi uygulamıştır. Elde edilen bulgulara göre, İstanbul ve 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleri diğer bölgelere nazaran anlamlı olarak farklı konumdadır. Birbirine en yakın 

bölgeler ise Batı Marmara, Doğu Marmara ve Batı Anadolu Bölgeleridir. Işık (2005), Türkiye’de kentleşme 

hareketlerinin temel özelliklerini ve dönemler itibariyle kentleşme modellerini ele almıştır. Sağlam (2006), 

Türkiye’de iç göç ve kentleşmenin yapısını incelemiştir. Kaygalak (2006)’ın çalışmasında, günümüz 

metropolleşme sürecinin İzmir’de ulaştığı düzey kentin Karşıyaka-Çiğli aksı örneğinde sorgulanmaktadır. 

Çalışma, kent çeperlerindeki hızlı göç ve yapılaşmanın sosyal boyutlarını irdelemektedir. Metropolleşmenin 

nedenlerini ve bunların geçmişteki dinamiklerle olan farklarını ortaya koymak için ilk önce tarihsel bir perspektifle 

kentin gelişimi ve coğrafi özellikleri ele alınmıştır. Ardından, Karşıyaka-Çiğli aksının ileri ucunu oluşturan 

Harmandalı, Ulukent, Koyundere, Seyrek ve Asarlık beldelerindeki göç süreci ile bu göçün sosyal yapıda yarattığı 

etkiler incelenmiştir. 
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Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın talebi ve koordinatörlüğünde, Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2004-2006 arasında “Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması” 

(TGYONA) planlanmış ve uygulanmıştır. TGYONA’nın temel amacı son 20 yıl içinde yerinden olmuş kişilerin 

sayısal boyutunu tahmin etmek, bunların göç etmeden önceki ve sonraki sosyo-ekonomik özelliklerini, göç süreci 

ve sonrasında yaşanan sorunlarını, geri dönen/dönmek isteyen-istemeyenlerin boyutunu, nedenlerini, 

beklentilerini belirlemektir. Üç aşamalı olan bu çalışmanın üçüncü aşamasında ise niceliksel araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Niceliksel çalışma, göç veren 14 il, yoğun göç alan 10 il ile diğer 57 ilin kentsel ve kırsal 
alanlarını temsil eden yaklaşık 6000 hanehalkından oluşan, ülkeyi temsil eden bir örneklem üzerinde yapılmıştır. 

TGYONA raporunda sunulan araştırma sonuçları, yerinden olmuş nüfusun sorunları konusuyla ilgili kurumların 

güncel-doğru-tam-sürekli politikalar geliştirmesine ve çözümler üretmesine katkıda bulunmuştur (TGYONA, 

2006). Karabulut ve Polat (2007) yaptıkları çalışmada göçün en yoğun yaşandığı illerin bulunduğu Ağrı alt 

bölgesinde bulunan illerdeki (Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan) göçün nedenlerini ve sonuçlarını ortaya çıkararak, 

geleceğe yönelik yapılması gerekenlerin belirlenmesini amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan il 

merkezlerinde toplam 1600 anket uygulanarak göçün nedenleri, göç eğilimi ve yapılması gerekenlere yönelik 

sonuçlar elde edilmeye ve her ildeki göç etme nedenlerine ait farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Gürbüz (2007), Yüreğir’e göç eden nüfusun sosyo-ekonomik özelliklerini, göç edenlerde meydana gelen sosyo-

ekonomik değişiklikleri ve geleceğe yönelik beklentileri tespit etmeye çalışmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

Yüreğir’in en çok göç alan mahallelerinde otuz dört soruluk anket uygulanmış ve analiz edilmiştir. Gürler vd. 

(2007), çalışmalarında kırsal kesimden göç eden ve Tokat il merkezinde yaşayan 150 aile ile görüşmüştür. Göç 

edenlerin çoğunun en önemli probleminin işsizlik olduğu ve iş bulanların çoğunun da işçi olarak istihdam edildiği 

ortaya konmuştur. Ayrıca, göç edenlerin eğitim düzeyleri dikkate alındığında, ilkokuldan sonraki eğitim 

düzeylerine sahip olanların oranının çok düşük olduğu belirtilmiştir. Kocaman (2008), Türkiye sınırları içinde 

Genel Nüfus Sayımı dönemleri arasında göç edenlerin sayısal boyutlarını, sosyo-ekonomik nitelikleri ve yerleşim 

yerleri bazında dağılımları ile göç nedenleri konularında meydana gelen değişimleri değerlendirerek, 1965-2000 
döneminde Türkiye sınırları içindeki göçlerin profilini çıkartmıştır.  

Topbaş ve Tanrıöver (2008), Türkiye için Gedik (1992) tarafından 1965-1980 ve Yamak ve Küçükkale (2001) 

tarafından 1985-1990 dönemi nüfus sayımı verileri kullanılarak sınanan Lowry hipotezini, Türkiye’deki 1970-

1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990 ve 1990-2000 dönemi nüfus sayımı kapsamında yeniden sınamıştır. Bu 

amaçla, alınan ve verilen göç ile net göç arasındaki ilişkiler nüfus büyüklüğü, net göç oranı ve kişi başına düşen 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla kriterleri dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada, kentsel gelişim düzeylerine ve 
sosyo-ekonomik göstergelere dikkat edilmeksizin tüm iller arası nüfus hareketlerinin analiz edildiği bir de genel 

model tahmin edilmiştir. Tahmin edilen modeller çerçevesinde iç göç akımları ile kentsel gelişme arasındaki ilişki 

karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur. Öztürk (2009), Türkiye’de yaşanan iç göç olgusunun kent yaşamını ve 

kentsel emek piyasasını nasıl ve ne derece etkilediğini irdelemiştir. Ayrıca, iç göçlerin nedenleri ve sonuçları 

hakkında bilgi vermiştir 

Çiftçi (2010), göçmenlerin varış yerlerindeki çekici iktisadi faktörlere duyarlılık düzeyleri, TÜİK verileri 
kullanılarak Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksi ile incelemiştir. Yakar vd. (2010), Afyonkarahisar iline ilişkin 

olarak iller arası net göç dağılımını tespit etmek amacıyla illere göre net göç değerlerinin bağımlı değişken ve 

göçlere etkisi olduğu öngörülen gelişmişlik endekslerinin bağımsız değişken olarak belirlendiği çeşitli istatistiksel 

analizler yapmıştır. Elde edilen bulgular, iller arasındaki net göç üzerinde en çok sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksinin etkili olduğunu ve Afyonkarahisar’ın net göç aldığı illerin daha düşük seviyede, net göç verdiği illerin 

ise daha yüksek seviyede gelişmişlik endeks değerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Öztürk ve Altıntepe 

(2011), İstanbul'a göç etmiş semt pazarcılarına yönelik anket yoluyla bir alan araştırması yapmıştır. Özyakışır 

(2012), TRA2 bölgesinden İstanbul’a gerçekleşen göç için Logit Model kullanarak iç göç üzerine bölgesel bir saha 

araştırması gerçekleştirmiştir. Yakar (2012), 1995-2000 döneminde Türkiye'deki iç göçler az gelişmiş-gelişmiş, 

kırsal-kentsel, doğu-batı, kıyı-iç kesim olmasının yanı sıra diğer yerel ve bölgesel dinamiklere bağlı olarak da 

değişiklik göstermiş ve göçün nüfus artışında belirleyici bir faktör olduğunu belirtmiştir. Yakar (2013), 2007-2012 
dönemine ilişkin olarak Türkiye’deki illerin gelişmişlik farklılığının iller arası göçleri nerelerde ve ne düzeyde 

etkilediğini tespit etmek amacıyla Coğrafi Ağırlıklı Regresyon analizi yapmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara 

göre, iller arasındaki net göç ile illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında pozitif ve güçlü bir korelasyon 

bulunmaktadır ve net göçlerin %64’ünü illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Çalışmada, 

illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin iller arasındaki net göçü en iyi Marmara Bölgesi ve çevresi için 

açıkladığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise bu ilişkinin zayıfladığı tespiti de yapılmıştır. Üzümcü 

ve Özyakışır (2013), 1996-2012 dönemine ilişkin SEGE değerlerinden yararlanarak Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır 

illerini kapsayan TRA2 bölgesinden gerçekleşen göç hareketlerini incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre, bölge 

illerine ait SEGE değerleri ile bölgeden gerçekleşen göç hareketleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Çelik 

ve Murat (2014), Türkiye’de iç göç sorunu stratejik yönetim perspektifinden ele alınmakta ve stratejik iç göç 

yönetimi kavramından ilk kez bahsetmişlerdir.  
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 4  Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgiler 

oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek 

amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir (Öztemel, 2012). 

Bir başka deyişle yapay sinir ağları, insan beyninden esinlenerek geliştirilen, insan beynini taklit eden, çeşitli 

ağırlıklara sahip bağlantılar ile birbirine bağlı ve her birinin kendine ait belleğinin olduğu işlem elemanlarından 

oluşan sistemlerdir (Elmas, 2003). 

 

Şekil 1.Yapay Sinir Ağları İşlem Süreci, Kaynak: Öztemel (2012) 

Yapay sinir ağları işlem süreci yukarıdaki Şekil 1‘de gösterilmiştir. Sistemin ilk adımı olan veri girişlerinin 

ardından işlemci elemanlar (nöronlar) ve bağlantı elemanları (aksonlar), işlemi çıkışa doğru devam ettirmektedir. 

Yapay sinir hücresi, biyolojik sinir hücresinin gösterdiği davranışlar temel alınarak geliştirilen matematiksel 

kalıbı çalıştıran bir algoritma şeklinde tanımlanabilir. 

i. Girdiler: Girdi sayısı çözülen probleme göre değişmek koşuluyla, dışarıdan veya başka bir sinir hücresinden 

gelen bilgilerdir (X1, X2,…,Xn). 

ii. Ağırlıklar: Ağırlıklar bir yapay sinir hücresine iletilen bilginin önem derecesini ve hücreye olan etkisini 

göstermektedir. Şekil 4’ten de görüldüğü gibi ağırlık W1, girdi X1 ile gösterilmekte ve ağırlık değerleri sinir 

hücresine gelen girdinin, hücre çıktısına olan etkisine göre belirlenmektedir. 

iii. Toplama Fonksiyonu: Bu fonksiyonun görevi, hücreye gelen net girdiyi hesaplayarak en çok kullanılan 

ağırlıklı toplamı bulmaktır. Bunu da farklı fonksiyonlar kullanarak hesaplamaktadır. Hücreye gelen girdi 

değerlerinin kendisine ait olan ağırlığı ile çarpılması sonucu ağın net girdisi bulunmaktadır (Öztemel, 2012:49). 

Toplama fonksiyonu aşağıdaki denklemde gösterilmektedir. 

𝑁𝐸𝑇 = ∑ wijxi

n

i=1

+ θj 

Bu fonksiyona göre, öncelikle her ağırlık kendi giriş değeri ile çarpılmaktadır. Ardından eşik değeri (θj) ile 

toplanarak etkinlik işlevine gönderilmektedir. Burada eşik değer (θj) ağın ezberlemesine engel olmak için 

kullanılmaktadır. Hangi toplama fonksiyonunun kullanılacağına deneme-yanılma yöntemi ile karar verilmektedir. 

vi. Aktivasyon fonksiyonu: Hücreye ulaşan net girdiyi işleme tabi tutarak bu girdiden elde edilecek çıktıyı 

oluşturmaktadır. Bunun için farklı formüller kullanılır. Toplama fonksiyonunda olduğu gibi, aktivasyon 

fonksiyonunda da deneme-yanılma yöntemi kullanılır. Çünkü uygun fonksiyonu gösteren bir formül yoktur. 

v. Hücre çıktısı: Yapay sinir hücresinin ürettiği değere hücre çıktısı adı verilmektedir. Üretilen çıktı sonuç olarak 

kullanılabileceği gibi başka bir hücreye de gönderilebilmektedir. Ayrıca hücre, kendisinin elde ettiği çıktı değerini 

yine kendisine girdi olarak iletebilmektedir. 

Yapay sinir ağlarını bağlantı yapılarına, öğrenme şekillerine ve katman sayılarına göre olmak üzere üç sınıfa 

incelemek mümkündür. 

Yapay Sinir Ağları, bağlantı yapılarına göre, ileri beslemeli ağlar (feed forward networks) ve geri beslemeli ağlar 

(recurrent networks) olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenmektedir. İleri beslemeli ağlarda katmanlar halinde 

bulunan işlem elemanları tüm katmanlardaki işlem elemanları ile bağlantı kurarlar ancak sadece kendi aralarında 

yani aynı katman içerisinde bağlantı kurmazlar. İleri beslemeli ağlarda sinyallerin iletimi girdi katmanından çıktı 

katmanına doğru olarak yalnızca tek yönde gerçekleşmektedir. Ayrıca gizli katmandaki nöronların doğrusal 
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olmayan davranışları, ileri beslemeli ağlarda doğrusal olmayan bir yapı göstermesine neden olmaktadır (Efe ve 

Kaynak, 2000:13). Geri beslemeli ağların, ileri beslemeli ağlardan temel farkı hücrelerin ürettiği çıktılarının girdi 

katmanına gönderilerek yeniden girdi olarak kullanılabilmesidir (Zhang, 2003:5). Bu duruma geri besleme 

denmektedir ve katman içinde bulunan hücreler arasında olabildiği gibi, katmanlar arasında bulunan hücreler 

arasında da olabilmektedir. 

Yapay sinir ağlarının en belirleyici özelliklerinin başında, sinir hücreleri arasındaki bağlantı ağırlıklarını 

ayarlayarak gerçekleştirdiği öğrenme yeteneği gelmektedir. Öğrenme kurallarını kullanarak hücreler arasında 

bulunan ağırlıkları öğrenen yapay sinir ağlarının performansı, ağırlıkların değiştirilmesi sayesinde 

artırılabilmektedir. Öğrenme şekilleri basit olarak, danışmanlı (öğretmenli) ve danışmansız (öğretmensiz) olmak 

üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

i. Danışmanlı Öğrenme: Bu öğrenme biçiminde, danışmanın girdi ve çıktıları (hedef değer) verdiği sistemin 

(ağın) temel görevi, olayın girdileri ve çıktıları arasındaki ilişkiyi öğrenebilmek için girdileri danışmanın 

belirlediği çıktılara uygun şekilde haritalamaktır (Öztemel, 2012:25). Kısaca sistemin görevi, verilen hedef 

değerlere göre hedef çıktıyı üretebilmektir. Bu öğrenme sisteminin danışmanlı öğrenme sistemi adını almasının 

sebebi ise, sistemin çıktılarının, bir danışmanın kontrolündeymiş gibi, hedef değerlerle kıyaslanıyor olması ve 

kabul edilebilir değerler arasında olup olmadığının kontrol edilmesidir. Bundan dolayı hataların minimum olması 

için işlem boyunca ağırlıklar sürekli olarak güncellenmektedir. Danışmanlı öğrenmede hataların hesaplanması için 

genellikle OMH (Ortalama Mutlak Hata) ve HKOK (Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü) performans kriterleri 

kullanılır. 

ii. Danışmansız Öğrenme: Daha çok sınıflandırma türü problemlerin çözümünde kullanılan danışmansız 

öğrenme yönteminde, öğrenme işlemine yardım eden bir danışman bulunmadığı için, ağa sadece girdi değerleri 

sunulur ve parametreler arasındaki ilişkileri kendi kendisine öğrenmesi sağlanır (Öztemel, 2012:25). Burada 

sistemin üretmiş olduğu çıktıları karşılaştırarak kontrol işlemini gerçekleştirecek bir danışman bulunmamaktadır. 

Yapay sinir ağlarının avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir (Öztemel, 2012; Yurtoğlu, 2005): 

- Herhangi bir matematiksel modele ihtiyaç duymazlar ve aynı zamanda doğrusal olan veya olmayan yapıları 

da kapsarlar. Evrensel fonksiyon yakınsayıcı yöntem olarak tanımlanmaktadırlar. 

- Öğrenme yetenekleri vardır ve farklı öğrenme algoritmalarıyla öğrenebilirler. Özellikle, herhangi bir ön 

tanımlama olmadan, girdi ile çıktı arasındaki ilişkiyi öğrenebilme ve bu ilişkiyi hafızasında tutma yeteneğine 

sahiptirler. 

- Ayrıca bahsedilen öğrenme yetenekleri sayesinde bilinen örnekleri kullanarak daha önce karşılaşmadığı 
durumlarda bile genelleme yapabilmektedirler. 

- Yapay sinir ağları uygulamaları diğer sistemlere göre pratik ve ekonomiktir. Probleme uygun örneklerin 

bulunması, ağın oluşturulması, öğrenmesi çok kısa zamanda yapılabilmektedir. 

- Sınırsız sayıda değişken ve parametre ile çalışabileceği gibi bir problemi çözebilmek için başlangıçta 
herhangi bir tanımlamaya ihtiyaç duymadan matematiksel olarak ifade edilemeyecek kadar karmaşık olan 

problemleri bile çözebilirler. 

Yapay sinir ağlarının yukarıda belirtilen avantajlarının yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır (Öztemel, 

2012:34): 

- Çözümü aranan probleme ilişkin olarak en uygun ağın tespiti çoğunlukla deneme yanılma yöntemine göre 

belirlenmektedir. Bu sebepten, yapay sinir ağları belirlenen ağın en iyi çözüm yolu olduğunu garanti 

edememektedir. 

- Yapay sinir ağlarına ilişkin başka bir sorun da ağlardaki öğrenme katsayısı, katman sayısı, katmanlardaki 

işlem elemanı sayısının belirlenmesine ilişkin bir kural olmayışıdır. Bahsedilen parametrelerin belirlenmesi 

tamamen araştırmacının deneyimine bağlıdır.  

- Ağın eğitiminin bitirilmesi için gereken zamanın seçilmesine dair de herhangi bir genel geçer kural yoktur. 

Bundan dolayı optimum (en iyi) öğrenmenin gerçekleştiği zamanı tespit etmek mümkün olmamaktadır. 

Yalnızca ağın oluşturduğu hatanın belirlenen bir değerin altına inmesi durumunda eğitim bitirilmektedir. 

- En önemli dezavantaj ise ağın davranışlarının açıklanamamasıdır. Bir yapay sinir ağından, girdi vektörlerinin 

çıktı vektörlerine dönüşümleri hakkında bilgi elde etmek mümkün değildir. 

Yapay sinir ağları ile yapılacak olan öngörü işleminde kullanılacak olan ağın tasarımı için izlenecek olan adımlar 

8 ana başlık altında toplanmaktadır. 

1. Değişken seçimi 
2. Verilerin toplanması 

3. Verilerin hazırlanması ve bir ön işlemden geçirilmesi 

4. Eğitim, test ve doğrulama verilerinin ayrıştırılması 

5. Yapay sinir ağının tasarlanması 

a. Girdi katmanında bulunan nöron sayısını belirleme 

b. Gizli katman ve nöron sayısını belirleme 
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c. Çıktı katmanında bulunan nöron sayısını belirleme 

d. Aktivasyon (Transfer) Fonksiyonunu Belirleme 

6. Hesaplama kriteri 

7. Yapay sinir ağının eğitilmesi 

8. Uygulama 

 5  Ampirik Analiz 

 5.1  Veri ve Değişkenler 

Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye İstatistik Kurumu, Muhasebat Genel Müdürlüğü, 

Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan 2008-2015 yılları arasındaki ortalama değerler kullanılarak elde 
edilmiştir. Tablo 3, modelde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikleri içermektedir. 2008-2015 

döneminde 81 ilin aldığı ortalama göç 30,161.312’dir. İllere yapılmış olan teşvikli yatırım tutarı 534.75 milyon 

TL’dir. Merkezi yönetim bütçe harcamaları 1,872.22 milyon TL olup, işyeri sayısı 18,080.85’dir. Köy yolu 

uzunluğu 3,365.06 km iken, şehirleşme oranı %68.60’dır. Kişi başına sanayi elektrik tüketimi 1,135.79 KWh, 

bitkisel üretim değeri ise 147,228 TL’dir. Son olarak, tasarruf mevduatı 3,545.91 TL’dir. 

Değişkenler Ortalama Standart sapma 

İlerin aldığı göç 30,161.31 51,044.48 

Teşvikli yatırım (milyon TL) 534.75 823.50 

Merkezi yönetim bütçe harcamaları (milyon TL) 1,872.22 3,559.60 

İşyeri sayısı 18.080.85 49,971.93 

Köy yolu uzunluğu(km) 3,365.06 1,830.48 

Şehirleşme oranı 68.60 14.40 

İlkokul sayısı 376.15 300.23 

Kişibaşına sanayi elektrik tüketimi (KWh) 1,135.79 1,142.72 

Kişibaşına bitkisel üretim değeri (TL) 147.228.0 121,453.6 

Tasarruf mevduatı (milyon TL) 3,545.91 13,211.00 

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler 

 5.2  Yapay Sinir Ağları Modeli Tahmin Sonuçları 

Bu çalışmada öngörü başarısını arttırdığı için analizde kullanılan değişkenlere ait veri setlerinin logartimaları 

alınmış ve bu nedenle serilere ayrıca bir normalizasyon işlemi uygulanmamıştır. Ayrıca öngörü yapabilmek 

amacıyla Türkiye’deki her bölgeden en gelişmiş 7 il seçilmiştir. Bu çalışmada NeuroSolutions Excel programında 

yer alan 42 farklı yapay sinir ağı modeli arasında, 4 farklı veri ayrıştırma yapıları denenerek uygulanan modeller 

içerisinde en iyi performansı gösteren model belirlenmiştir. Buna göre en iyi performansı gösteren ayrıştırma 

yöntemi %80 eğitim, %10 geçerlilik ve %10 test, en iyi model ise MLPR-2-B-R (Classification MLP) olmuştur. 

Sözkonusu modele ilişkin sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir. 

YSA Modeli 
Eğitim Doğrulama Test 

YSA Modeli 
Eğitim Doğrulama Test 

OMH OMH OMH OMH OMH OMH 

MLPR-1-O-M 0.1096 0.0949 0.2705 MLPC-1-B-R 0.1943 0.0578 0.2202 

MLPC-1-O-M 0.1811 0.0615 0.2512 MLPR-2-O-M 0.1647 0.0598 0.2765 

LinR-0-B-R 0.1316 0.0684 0.2689 MLPC-2-O-M 0.5043 0.4094 0.6678 

LogR-0-B-R  0.1314 0.0690 0.2647 MLPC-2-B-R 0.0980 0.0522 0.2969 

LinR-0-B-L 0.1778 0.0570 0.3396 MLPR-2-B-R 0.1671 0.0822 0.2170 

LogR-0-B-L  0.1489 0.0722 0.2357 MLPRPC-1-O-M 0.1611 0.0784 0.2658 

MLPR-1-B-L 0.1308 0.0929 0.2806 MLPCPC-1-O-M 0.4742 0.3306 0.4904 

MLPC-1-B-L 0.1372 0.0758 0.2735 MLPRPC-1-B-R 0.1509 0.0607 0.3170 

PNN-0-N-N 0.0110 0.2361 0.3111 MLPCPC-1-B-R 0.1793 0.0396 0.2190 

RBF-1-B-L 0.1575 0.1069 0.2922 GFFR-1-O-M 0.1368 0.0856 0.2307 

GFFR-1-B-L 0.1249 0.0911 0.2875 GFFC-1-O-M 0.2483 0.1568 0.3723 

GFFC-1-B-L 0.1459 0.1006 0.2836 GFFR-1-B-R 0.1101 0.0810 0.2676 

MLPRPC-1-B-L 0.1705 0.0664 0.2522 GFFC-1-B-R 0.1628 0.0786 0.3379 

MLPCPC-1-B-L 0.1115 0.0991 0.2876 RBF-1-O-M 0.1576 0.0734 0.2844 

SVM-0-N-N 0.3209 0.1555 0.4967 RBF-1-B-R 0.1413 0.0881 0.2797 

TDNN-1-B-L 0.2411 0.1067 0.2242 TDNN-1-O-M 0.0279 0.1932 0.3681 

TLRN-1-B-L 0.4476 0.3693 0.5755 TDNN-1-B-R 0.1700 0.1656 0.4293 

RN-1-B-L 0.4410 0.2589 0.5793 RN-1-O-M 0.1817 0.1830 0.3323 

MLPR-2-B-L 0.1185 0.1009 0.3182 RN-1-B-R 0.8381 0.8356 0.8121 

MLPC-2-B-L 0.1495 0.0693 0.2153 TLRN-1-O-M 0.4111 0.2755 0.4418 

MLPR-1-B-R 0.1571 0.0716 0.2999 TLRN-1-B-R 0.1948 0.2643 0.3709 

Tablo 4. Yapay Sinir Ağı Modellerinin Performans İstatistikleri 
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Eğitim verileri kullanıldıktan sonra gerçekleştirilen öğrenme işlemi sonucu test verileri için ortalama mutlak 

hata (OMH) kriteri için en küçük değerleri veren yapay sinir ağı modeli (MLPR-2-B-R) 2 adet gizli katmana 

sahiptir. Rprop öğrenme algoritmasını ve Batch ağırlık güncellemesi yöntemini kullanmaktadır. 

Bu çalışmada Tablo 3’te yer alan MLPR-2-B-R yapay sinir ağı modeli sonuçları kullanılarak, 7 ilin örneklem 

dışı öngörü amacıyla ayrılan verileri için öngörü işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, sonuçları Tablo 4’te 

görülmekte olan öngörü hataları aşağıdaki denkleme göre hesaplanmıştır. 

ö𝑛𝑔ö𝑟ü ℎ𝑎𝑡𝑎𝑠𝚤 =
(𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 − ö𝑛𝑔ö𝑟ü 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖)

𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟
 

Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde MLPR-2-B-R yapay sinir ağının ürettiği değerler bazı illerde gerçek 

değerlerden farklılık göstermektedir. Benzer olarak, Şekil 2’de yer alan, öngörü sonuçlarının gerçek değerler ile 

birlikte çizilen grafiğinde de İstanbul ve Ankara illeri dışında diğer illerde Yapay Sinir Ağları modeli kullanılarak 

elde edilen öngörülerin başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Örneklem İli Gerçek Değer Öngörü Değeri Öngörü Hatası 

İstanbul 421.020 125.212 0.708 

İzmir 115.654 101.688 0.297 

Ankara 181.776 112.287 -0.238 

Antalya 88.258 76.257 0.188 

Malatya 26.988 26.121 -0.148 

Gaziantep 42.019 53.738 -0.142 

Trabzon 27.864 65.264 -1.600 

Tablo 5. Gerçek Değerler ile YSA’dan Elde Edilen Öngörü Değerlerin Karşılaştırılması. 

 

Şekil 2. Öngörü Sonuçlarının Grafiği. 

 6  Sonuç 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de illerin gelişmişlik göstergelerinin illerin aldığı göç üzerine etkisinin 

incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise yapay sinir ağı modeli kullanılarak seçilen iller için iç göçe ait 
öngörüde bulunmaktır. Bu doğrultuda, Türkiye’de 81 ile ait 2008-2015 yılları için sosyo-ekonomik ve fiziki 

göstergeler kullanılarak iç göç konusu ele alınmış ve bu kapsamda verilere yapay sinir ağı modelleri uygulanarak 

örneklem dışı göç değerlerinin öngörüleri gerçekleştirilmiştir.  

Yapay sinir ağları modelinde, bahsedilen değişkenlerin verileri 4 farklı veri ayrıştırma yapısı kullanılarak eğitim, 

test ve geçerlilik kısımlarına ayrılmış her yapı için ayrı ayrı olarak 42 farklı yapay sinir ağı modeli oluşturulmuş 

ve bu sayede en iyi öngörü performansı gösteren model belirlenmiştir. Son olarak, Türkiye’de en gelişmiş seçilen 
7 ilin verileri kullanılarak belirlenen modeller aracılığıyla öngörüde bulunulmuştur. 7 il için alınan göç değerlerinin 

örneklem dışı öngörüsünde İstanbul ve Ankara illeri dışında yapay sinir ağları modelinin başarılı değerler ürettiği 

görülmüştür. 

 

Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından BAP 2016-044 
nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Portföy Yönetim Sözleşmesi 

Portfolio Management Contract 

Prof. Dr. Çağlar Özel (Cyprus International University, Turkey) 

Abstract 

This document aims to explain the portfolio management contract. Portfolio Management Contract is 
constitutive of a mouth certain value of wealth and portfolio called is integrally managed. By the contract, the aim 

is that financier wealth value direct to market expectation investment, mainly in commerce. The contract usually 

forms through the transport of Securities and Exchange Commission Notices. Portfolio Management Companies, 

whose major business line is established and management and as be found incorporated company securities and 

exchange commission, stockbrokers and banks, which are nonaccedding deposits, constitute the part of the 

contract. Counterparty is individual or corporate financier. According to general principles of Obligations Law, the 

contract, which does not have any mandatory condition, depends on requirement of written form with regard to 

notice of this/the subject.  

Remuneration is the essential component for Portfolio Management Contract, which has the characteristics of 

the anonymous contract. In this case, it has to be agreed on getting charge for servitude given by Portfolio 

Management Companies, stockbrokers and banks, which are nonaccedding deposits. The contract is aimed to 

commit the obligation with caution rather than extrapolating to a specific condition. In suitable conditions of 

primarily provisions of the contract of not against of this subject’s issue notices and in case of gaps, provisions of 

contract of mandate will be applied to the contract by comparison. 

 1  Giriş 

Modern teknoloji çağı, toplumsal yaşamda sadece geleneksel anlamda gelişmeyi sağlamakla kalmamış, aynı 

zamanda ve doğrudan doğruya bu gelişme nedeniyle, karmaşık ve hızlı bir ticarî yapıyı da ortaya çıkarmış, sermaye 

piyasaları da bu gelişmelerden nasibini almıştır. Bu çerçevede teknik, psikolojik ama aynı zamanda ekonomik ve 

hukuksal sorunlar da kendini yoğun bir biçimde hissettirmektedir. Uygulamadaki yaygın adıyla “portföy yönetim 

sözleşmesi” de, sermaye piyasasında gerçekleşen değişikliklerin bir yansıması olan pek çok yeni olgu gibi, modern 

iş yaşamının isterlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Portföy yönetim sözleşmesi, hukuksal anlamda, adından anlaşılacağı gibi malvarlığının belirli bir kısmının 

yatırımlara yönlendirilmek yoluyla değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, temelde sözleşmeler 

hukukuna ilişkin bu çalışmada, modern finansal işlemlerin vazgeçilmez öğelerinden birini oluşturan portföy 

kavramına, değinmekte yarar vardır.  

Portföy yönetim sözleşmesi yasalarımızda doğrudan düzenlenen bir sözleşme tipi değildir. Buna karşılık portföy 

yönetim sözleşmesini genel yapısı itibariyle taraflardan birinin diğerinin bir işini görmeyi ya da işlemini yapmayı 

üstlenmesi dolayısıyla TBK m. 502 vd. maddelerde düzenlenen vekalet sözleşmesi kapsamında değerlendirmek 

mümkündür. Ancak sözleşmenin kapsamı ve özellikleri dikkate alındığında aslında bu düzenlemelerin yeterli 

olmadığı görülmektedir. Aşağıda değinileceği üzere buna ilişkin düzenlemelere daha çok ikincil mevzuatta yer 

verildiği, daha çok Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğler çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. 

Portföy yönetimine ilişkin bu tebliğler de zaman içinde, değişen koşullara uyum sağlaması amacıyla, çeşitli 

dönemlerde yoğun değişiklikler geçirmiştir.  

Çalışmamızda portföy yönetim sözleşmelerinin genel özellikleri ele alınacak ve mevcut mevzuat doğrultusunda 

bu tür sözleşmelere uygulanacak hükümler tespit edilmesine çalışılacaktır. 

 2  Portföy ve Portföy Yönetimi Kavramına İlişkin Genel Bilgiler 

Portföy sözcüğünün aslı Fransızca portefeuille olup cüzdan anlamına geldiği gibi tahviller anlamına da 

gelmektedir (Cangül.2008). Bu sözcük dilimize ekonomik bir terim olarak geçmiş ve Türk Dil Kurumu tarafından 

yapılan tanıma göre de “Banka, simsar veya bir aracı kuruluşun kendi elinde tuttuğu, istediği gibi tasarruf ettiği 

menkul değerler toplamı” olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacağı gibi, 

sözlük anlamından daha farklı bir anlamı içinde barındıran portföy kavramıyla, birden fazla menkul değerin bir 

araya getirilmesiyle oluşturulan yeni finansal varlığa işaret edilmektedir  

Portföy yönetimi kavramından ise finansal varlıklardan oluşturulan bu bütünün yatırımcılar adına, yatırımcıların 

belirlediği risk oranı ve süre çerçevesinde azami verimi sağlamak amacıyla yönetilmesi anlaşılmaktadır. Böylece 

sermaye piyasası araçları, taşınmaz ya da altın ve benzeri değerli madenlerden oluşturulan bir kısım mal varlığı 

değerlerinin (portföyün) mevcut yapısının korunması yanında özellikle çeşitli sermaye piyasası araçları 

kullanılarak değerinin arttırılması ifade edilmektedir. Bu amaçla belirtilen işin sözleşmenin karşı tarafını oluşturan 
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ve bu işi bir meslek olarak ika eden profesyonel yöneticiler tarafından iş sahibinin çıkarları doğrultusunda 

yönetilmesi söz konusudur. 

 3  Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Niteliği  

Gerek Borçlar Kanunumuzda gerek özel bir kanunda portföy yönetim sözleşmesi ya da bu sözleşme ile ifade 

edilen hukuki ilişki düzenlenmiş değildir. Buna karşılık sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde bu tip bir 

sözleşmenin taraflar arasında geçerli bir biçimde kurulacağı açıktır. Buna bağlı olarak portföy yönetim 

sözleşmesinin kanunda düzenlenmiş bir sözleşme tipinin özel bir görünümü, bir alt türü ya da kendisine özgü 

yapısı olan (sui generis) bir sözleşme olduğu söylenebilecektir. Bu vesile ile her şeyden önce belirtilmesi gereken 

husus, portföy yönetim sözleşmesinin yönetim sözleşmesinin (management contract) bir alt türü olmadığıdır. Bu 

anlamda yönetim sözleşmesi “yönetici tarafın işletme sahibi tarafa ait bir işletmeyi bir ivaz karşılığı olmak üzere 

kısmen veya tamamen yönetmeyi üstlendiği sözleşmenin adıdır (Öz, 1997)”.  

Yukarıda da vurgulandığı gibi portföy yönetim sözleşmeleri kanun temelinde doğrudan ele alınmış olmamakla 

birlikte Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile düzenlenmektedir. Bu çerçevede portföy yönetim sözleşmesi, 

vekilin müvekkili adına bir iş görmeyi yükümlendiği vekalet sözleşmesinin bir alt türü olarak nitelendirilirse 

vekalet sözleşmesine ilişkin özel hükümler aynen uygulanacak, sözleşmenin kendisine özgü yapısı olan bir 

sözleşme olduğu kabul edilirse de, Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümleri ve yapısı benzerlik gösteren bazı 

özel sözleşme tiplerine ilişkin bazı kurallar kıyasen uygulanabilecektir (Öz, 1997). 

 4  Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Konusu 

Olağan bir portföy yönetimi sözleşmesinin konusunu sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır. 6362 Sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 3. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendine göre sermaye piyasası araçları, 

menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca bu 

kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır.  

Türev araçların ne olduğu SPK m. 3(1) (ü)’de şu şekilde açıklanmaktadır: u) Türev araçlar: Aşağıda sayılan veya 

Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev araçları:  

1) Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçları,  

2) Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına 

veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına 

veya fiyat değişikliğine; Kurulca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; 
kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan 

oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçları, bu araçların türevlerini ve 

sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevleri,  

3) Döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemleri 

ifade etmektedir.  

Öğretide Portföy Yönetimini kişinin (müşterinin) bankadaki hesabının, menkul kıymetlerinin iktisadi ve teknik 

yönlerden banka ve ya portföy yönetimi şirketi tarafından idaresi olarak ifade edilmektedir (Kaplan, 1995). 

 5  Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Tarafları 

Sözleşmenin tarafları, portföy yönetim faaliyetini sunan yetkili kuruluşlar ile portföy yönetim hizmetini talep 

eden yatırımcılardır. Portföy yönetim faaliyetini sunan taraf; portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar, yatırım ve 

kalkınma bankaları olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

 5.1  Portföy Yönetim Faaliyetini Sunan Taraf 

Portföy yönetim sözleşmelerinin yönetim faaliyetini sunan tarafı ya portföy yönetim ortaklıkları, ya aracı 

kurumlar ya da yatırım ve kalkınma bankaları olarak ortaya çıkar. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 35. 

maddesinin (ç) bendinde bir sermaye piyasası kurumu olarak gösterilmiştir. Bu ortaklıkların anonim ortaklık 

biçiminde kurulması emredici bir düzenlemenin gereğidir. Bu ortaklıkların ana faaliyet konusu ise yatırım 

fonlarının kurulması ve bu fonların yönetilmesidir. Portföy yönetim ortaklıklarının kurulması ve faaliyete geçmesi 

için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir.  

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde de şirketin faaliyete 

geçmesi için öngörülen iki kademeli bir düzenleme karşımıza çıkmaktadır. Tebliğin 5. maddesinde düzenlenen 

kuruluş şartlarını sağlayan şirketin esas sözleşmesi Kurulca uygun görüldüğünde, şirket kararın kendisine 

tebliğinden itibaren en geç üç ay içinde faaliyet izni almak için Kurul’a yeniden başvurur. Tebliğ’in 8. maddesinde 

yer alan faaliyet şartlarının incelenmesine geçilir ve bu şartların da sağlanmasıyla yetki belgesini tescil ve ilan 

eden şirket faaliyete geçer. 
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 39. maddesinin 9. fıkrasında, yatırım ve kalkınma bankalarının da 

SPK’nın 37. maddesinin (ç) bendinde düzenlenen portföy yöneticiliği faaliyetini yapabileceği açıkça 

düzenlenmiştir 

 5.2  Portföy Yönetim Hizmetini Talep Eden Taraf 

Portföy yönetim sözleşmelerinde, portföy yönetim faaliyetini sunan tarafın karşısında, bireysel ya da kurumsal 

bir yatırımcı bulunmaktadır. Yatırımcının, bireysel olması ile kurumsal olmasının önemi, portföy yönetim 

sözleşmesinde belirlenecek risk tercihleri, yatırımcının portföy yönetimine müdahalesinin yoğunluğu gibi 

konularda önem arz etmektedir. Portföy yönetim hizmetini sunan tarafların Kurulca onaylanan sözleşmelerinde de 

müşterinin bireysel ve kurumsal olduğu durumlarda farklı hükümlere yer verildiği görülmektedir 

 6  Tarafların Hak ve Borçları  

 6.1  Portföy Yönetim Hizmeti Sunan Tarafın Borçları 

Borcu Sözleşmeye Uygun Olarak İfa Yükümlülüğü: Portföy yönetim sözleşmesinin genel bir vekalet akdi 

niteliği taşımasından ötürü (Tanör,1999) yetkili kurumun ana borcu, portföy yöneticiliği faaliyetini sözleşmeye 

uygun olarak ifa etmektir. TBK md. 502 /f.I uyarınca, “vekil kendisine verilen işleri ya da işlemleri sözleşme 

uyarınca yerine getirme borcu altındadır.” Portföy yönetim sözleşmesinde de yetkili kurum, yatırımcıya ait 

malvarlıksal değerleri azami kar elde etme amacıyla yönetmek yükümlülüğü altındadır. 

Özen ve Sadakat Yükümlülüğü: Türk Borçlar Kanunu’nun 506. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, “vekil 

üstlendiği iş ve hizmetleri, vekalet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle 

yükümlüdür.” Vekilin özen göstermesi, vekalet verenin yararına sonuç doğuracak biçimde işgörme ile ilgili olduğu 

belirtilmektedir. Bu kapsamda vekile getirilen işlerin olağan akışına ve yaşam deneyimlerine göre gerekli 

davranışlarda bulunmak yükümlülüğü, edim sonucunun elde edilebilmesi için zorunlu bir davranış biçimidir 

(Zevkliler ve Gökyayla, 2016). Portföy yönetim sözleşmesinde de taraflarının karşılıklı güvenleri esastır. Yapılan 

işin zor olduğu ya da vekalet veren açısından büyük önem taşıdığı durumlarda gösterilecek özen de o oranda 

artacaktır (Tandoğan 1987). Yetkili kuruluş, sözleşmenin amacına uygun bir biçimde yatırımcının menfaatlerini 
korumalı, herhangi bir nedenle meydana gelecek zarardan yatırımcıyı korumalıdır. Sözleşmeyi Tebliğ 

hükümlerinde belirtilen esaslara uygun uzman yöneticiler eliyle ifa etmelidir. 

Tebliğ’in 33. maddesi kapsamında da yetkili kurumun özen yükümlülüğüne dair düzenleme yapılmıştır. Bu 

madde kapsamında düzenlenen ilkeler, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin olsa da, bu ilkeler portföy yönetimine 

ilişkin belirleyici nitelikler taşımaktadır.  

Bu düzenlemenin aynı zamanda yalnızca portföy yönetim şirketlerini değil, portföy yönetimi faaliyetini icra 

eden aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları için de bağlayıcı olduğu kabul edilmelidir. 

Portföy yönetim sözleşmesinde, portföy yöneticisinin ifa ettiği edim sonuca yönelik değil sürece yöneliktir. Bu 

çerçevede, yatırımcının zarar etmesi durumu, özen yükümlülüğünün ihlal edildiğine dair sonuç doğurmayacaktır. 

Özen yükümünün yerine getirilmediğini kanıtlamak portföy yönetim hizmeti sunan taraftadır. Buna karşılık 

portföy yönetim hizmeti sunan tarafın yatırımla amaçlanan sonuca ulaşılamamış olmasından dolayı sorumluluğun 
yerine getirilmediği konusunda bir karine oluşturmaz. Bu durumda portföy yönetim hizmeti alan tarafından 

(müvekkil) ayrıca portföy yönetim hizmeti sunanın mesleğinin kurallarına uygun olmayan (aktif ya da pasif) bir 

davranışta bulunmasının yaşam deneyimlerine ve işlerin olağan akışına göre sonucun doğmasında etken 

olduğunun kanıtlanması gerekir (Tandoğan,1987).  

Hesap Verme Borcu: Hesap verme borcu vekalet ilişkilerinde doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hesap verme borcu vekilin başkasına ait bir iş görmesinin doğal sonucu olarak belirir. Bilgi verilmesini talep eden 
yatırımcının bu talebinin de hesap verme borcu kapsamında olduğu kabul edilmelidir. Hesap verme ve bilgi verme 

borçlarının ifası, sözleşmenin gereği gibi ifa edildiği yönünde yatırımcıya da güvence sağlayacaktır. Türk Borçlar 

Kanunu’nun 508. maddesinin 1. fıkrası ele alındığında portföy yönetim faaliyetini sunan kuruluşların, yatırımcıya 

talep etmesi halinde portföyü hakkında bilgi ve hesap verme yükümlülüğü bulunduğu sonucuna ulaşmaktayız. 

Ancak bu yükümlüğü düzenleyen TBK m. 508 emredici bir düzenleme olmayıp taraflar aksine düzenleme 

yapabilir (Tandoğan, 1987).  

İade Yükümlülüğü: Türk Borçlar Kanunu’nun 502. maddesinin 1. fıkrası ve 509. maddesince, vekil alınanı 

geri verme borcu altındadır. Portföy yönetim faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sözleşme devam ettiği sürece talep 

edilmesi halinde ya da sözleşmenin sona ermesi halinde kendisine verilenleri iade yükümlülüğü altındadır. Portföy 

yönetimi konusunda yetkili kuruluşların iade yükümlülüğünün kapsamında, yatırımcının sözleşme kurulurken 

verdiği ve iade anında portföy yöneticisinin elinde bulunan şeyler, hem de yetkili kuruluşun faaliyeti sonucunda 

üçüncü kişilerden elde ettiği şeyler olacaktır. İade borcu çerçevesinde gündeme gelebilecek olan bir diğer konu da, 

vekilin takas itirazında bulunması veya hapis hakkını kullanmasıdır. Yetkili kurumların iade borcunun konusunu 

eğer bir miktar para teşkil ediyorsa ve yatırımcı tarafından sözleşme çerçevesinde belirlenen ücret ödenmemişse, 

yetkili kurum yatırımcının bu borcuna karşı kendi alacağı oranında kendi alacağını takas edebilir (Gemici, 2005). 

Portföy yöneticisinin iade borcunun konusu bir sermaye piyasası aracıysa portföy yöneticisi alacaklarının teminatı 
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olarak, alacağı oranında finansal varlık üzerinde Türk Medeni Kanunu’nun 864. maddesince hapis hakkını da 

kullanabilecektir. 

 6.2  Yatırımcının Borçları 

Yatırımcının borçlarını ücret ödeme borcu ve masraflar ile giderleri karşılama borcu olarak iki başlık altında 

incelemek mümkündür. Yatırımcı ile portföy yönetim hizmetini sunan taraf arasında kurulacak olan portföy 

yönetim sözleşmesinde ücretin kararlaştırılması esastır. Yatırımcı, yetkili kuruluşun yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde ücreti ödememe yahut ücretten indirim talep etme hakkı bulunmaktadır. Yatırımcının bir diğer 

borcu olan masraf ve giderleri karşılama borcu ise Türk Borçlar Kanunu’nun 394. Maddesinin 1. Fıkrası hükmünde 

karşılık bulmaktadır. 

 7  Sözleşmenin Sona Ermesi  

Portföy yönetim sözleşmesinin kökeninin vekalet sözleşmesi olduğuna ve sözleşmenin devamı boyunca da 

vekalet sözleşmesine yönelik hükümlerin uygulanması gerektiğine değinmiştik. Sözleşmenin sona ermesi 

hususunda da vekalet sözleşmesine dair hükümlerin uygulanması gerekmektedir. 

 7.1  Tek Taraflı Sona Erdirme 

Vekalet sözleşmesi TBK’nın 512. maddesi uyarınca da herhangi bir nedene dayanmadan taraflardan birinin tek 

taraflı iradesi ile sona erebilmektedir. Düzenlemenin emredici niteliğinden ötürü sözleşmelerde aksi 

düzenlenememektedir. 

Bu hüküm portföy yönetim sözleşmesi bakımından ele alındığında, karşılıklı güven ilişkisine dayalı olması ve 

konusunun malvarlıksal olması ve kayıp riskini barındırması göz önünde tutulduğunda yatırımcının bu hakka sahip 
olması hayati önem taşımaktadır. Portföy yönetim faaliyeti sunan kuruluşlarca Kurul onayına sunulan 

sözleşmelerde de bu husus asgari unsurlar arasında yer almaktadır. 

 7.2  Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflas  

Türk Borçlar Kanunu’nun 513. maddesi gereğince, vekalet ilişkisi aksi kararlaştırılmadığı ve işin niteliğinden 

anlaşılmadığı surette ölüm, fiil ehliyetinin kaybı ve iflas hallerinde sona erer. Portföy yönetim sözleşmelerinde ise 

aksi yönde düzenlemeler yapılabilmektedir. Portföy yönetim sözleşmesinde önemli olan, portföy yöneticisinin 
bizzat işi yapmasının yatırımcı için olan önemidir. Portföy yöneticisi için ise yatırımcısı bakımından böyle bir 

durum söz konusu değildir. Portföy yönetim sözleşmelerinde, portföy yöneticisinin değişmesi halinde, yatırımcıya 

derhal bilgi verileceği yatırımcının ise bu bildirimin ardından tek taraflı fesih hakkının olduğu düzenlenmektedir.  
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Abstract 

Insider trading act is penalised ultima ratio with the aim of fighting against manmade market actions which 

outrage the principle of public disclosure and the element of trust in order to establish equality and good faith in 

capital markets. Insider trading is first disposed as a crime among the other capital market crimes (art.47/1-A-1) 

in the Capital Market Code no.2499 dated 28.07.1981 with the Amendment to the law no.3794 dated 29.04.1992 

and at the present time it is rearranged as a self-contained crime type in article 106 of the Capital Market Code 

no.6362 dated 06.12.2012. In this study, the crime of insider trading is examined –in particular through the 
controversial points- as a comparative analysis between abrogated and current dispositions in Turkish Law. 

 1  Giriş 

Bilgi suistimali fiili, sermaye piyasalarında kamunun dürüst aydınlatılma ilkesini ihlal eden, güven unsurunu 

zedeleyen yapay piyasa hareketleri ile mücadele etmek ve sermaye piyasalarında eşitlik ve dürüstlüğü tesis etmek 

amacıyla ultimo ratio diğer bir ifadeyle son çare olarak cezai yaptırıma bağlanmıştır. İlk olarak 28.07.1981 tarih 
ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (2499 s. SPK)’na 29.04.1992 tarihinde 3794 sayılı Kanun’la yapılan 

değişiklikle eklenen (md. 47/1-A-1) ve diğer sermaye piyasası suçları ile birlikte düzenlenen “İçerden 

Öğrenenlerin Ticareti Suçu”, günümüzde 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)’nun 

106. maddesinde “Bilgi Suistimali” başlığı altında bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmektedir. Çalışmamızda, 

mülga ve güncel mevzuat hükümlerindeki bilgi suistimali suçları -özellikle tartışmalı hususlara değinilerek- 

karşılaştırmalı bir incelemeye tabi tutulmaktadır. 

 2  Bilgi Suistimali Kavramı 

İçerden öğrenen kavramının tanımı ilk kez Amerikan Menkul Kıymetler Borsası’nın 10b-5 kuralında “Menkul 

kıymet ihraç eden bir işletme ile herhangi sebepten dolayı güvene dayalı veya özel ilişkisi (bulunup), işletmenin 

henüz kamuya açık olmayan fiyata duyarlı bilgisinin farkında olan ve bu bilgiye direkt/ indirekt ulaşabilen kişiler 

‘içerden öğrenenler’dir.” şeklinde yapılmıştır (Esen, 2016). 

Bilgi suistimali, Türk hukukunda ise ilk kez 2499 s. SPK’nın 47/1-A-1 maddesinde “Sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilecek (nitelikteki) henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü 

kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini 

bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek içerden öğrenenlerin ticaretidir.” 

şeklinde tanımlanmıştır (Coşar, 1995).  

 3  Bilgi Suistimali Suçu  

 3.1  Suçla Korunan Hukuki Değer 

Doktrinde Erman (1993) tarafından bu suçla korunmak istenen hukuki değerin tekelleşmenin önüne geçmek 

olduğu ifade edilmiştir. Fakat kanaatimizce, bilgi suistimali suçu ile korunan hukuki değer, öncelikle sermaye 

piyasasında hâkim olması gereken güven ilişkisidir (Geçer, 2017). 

Bununla birlikte, bu suç tipiyle belli kişilerin kamuya açıklanmamış bilgileri elde edip kullanmaları sonucu 

kendilerine menfaat sağlamaları da engellenmek istenmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu suç tipiyle sermaye piyasasında 

yatırımcılar arasında var olması gereken eşitliğe aykırı işlemlerin önüne geçilmek istenmektedir (Evik ve Evik). 

Bu sebeple, bu suçla birden fazla hukuki değerin korunduğu ve karma hukuki konulu bir suç tipi olduğu 

söylenebilecektir. 

 3.2  Suçun Unsurları 

3.2.1 Kanuni Unsur 

2499 s. SPK’nın “cezai sorumluluk” başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrasının A bendi “Sermaye piyasası araçlarının 

değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak 

amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki 

yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek, içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11inci madde 

kapsamındaki ihraççılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara hâkim işletmelerin 

yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında meslekleri veya 

görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle 
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doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişiler her bir alt bent kapsamına giren fiillerden 

dolayı iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” 

şeklindeydi.  

SPK’nın “bilgi suistimali” başlıklı 106. maddesi ise“Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları 

ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların 

kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye 

piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle 

kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden; 

a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri, 

b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip 

olan kişiler, 

c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, 

ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler, 

d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi 

gereken kişiler, 

iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı adli para 
cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.” şeklindedir.  

3.2.2 Maddi Unsurlar 

i. Konu 

Bu suçun konusu “bilgi”dir. Bu bilginin suçun konusu kabul edilebilmesi için sermaye piyasası araçları veya 

bunların ihraççıları ile ilgili olması gerekir. Sermaye piyasası araçları Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi’nin 

2003/6 sayılı Direktifi’nin 1/3 maddesinde “10 Mayıs 1993 tarihli menkul kıymetler alanında yatırım hizmetleri 

üzerine 93/22/EEC Konsey Yönergesi’nde tanımlandığı gibi devredilebilir menkul kıymetler, 

- müşterek yatırım teşebbüslerinde birimler, 

- para-piyasa araçları, 

- denk nakdi mutabakat araçları da dahil vadeli finansal sözleşmeler, 

- vadeli faiz oranı akitleri, 

- faiz oranı, nakit ve yatırım takasları, 

- denk nakdi mutabakat araçları dahil bu kategorilere giren herhangi bir aracın satın alınma veya elden 

çıkarılma seçenekleri anlamına gelir. Bu kategori bilhassa nakit ve faiz oranları seçeneklerini, 

- metalardaki türevleri, 

- bir üye devletteki düzenlenmiş bir piyasada alım-satımı kabul edilmiş ya da böyle bir piyasada alım-

satımının kabulü için bir talepte bulunulmuş sair araçları kapsar.” şeklinde açıklanmıştır. 

İhraççı ise doktrinde, “sermaye piyasası araçlarını halka arz eden anonim ortaklıklar, kamu iktisadi 

teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve 

işletmeler” olarak tanımlanmaktadır (Hacımahmutoğlu, 2003). 

Bilginin kamuya açıklanmamış bir bilgi olması gerekmektedir. Bilginin ne zaman kamuya açıklanmış sayılacağı 

konusunda doktrinde iki farklı görüş mevcuttur. İlkine göre, bilgi kamuya açıklanmak üzere ilgili ve yetkili kuruma 

verildiğinde kamuya açıklanmış sayılır. İkinci görüşe göre, yalnızca yetkili kuruma bilgiyi vermek yeterli değildir; 
ayrıca bu bilginin kamuyla paylaşılmış olması da gerekir (Hacımahmutoğlu, 2003). 

Sermaye Piyasası Kurumu’nun 30.05.2009 tarihli ve 61 nolu Tebliği’nin 4. ve 5. maddelerinde kamuyu 

bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması için bilgilerin elektronik imza ile Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’na gönderilmesi aranmıştır. Diğer bir ifadeyle, ilgililer bakımından bilgilerin Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’na gönderilmesi ile bilginin kamuya açıklanmış olduğunun kabulü gerekecektir (Şenol, 2012). 

Bilgi suistimalinin konusu olan bilginin ayrıca doğru ve kesin bir bilgi olması, gerçeği yansıtması ve fiyatlara 

etkili olması gerekmektedir. Buna karşın, bilgi manipülasyonu suçunda yalan, yanlış, yanıltıcı veya asılsız bilgi 

söz konusu olup, bu bilginin kullanılması dolayısıyla sermaye piyasasında yapay bir hareketlenme yaratılmaktadır 

(Evik ve Evik, 2005).  

Avrupa Birliği Hukukunda bilgi suistimali suçunun oluşabilmesi için bilginin esaslı bir bilgi olması 

gerekmektedir. Bilginin esaslı sayılabilmesi için ise, kesin olması, fiyata etkili olması, ihraççı veya finansal 
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araçlarla ilgili olması ve içerden öğrenen kimsenin güven yükümlülüğünü ihlal yoluyla bu bilgiyi kullanmış olması 

gerekmektedir (Bakkalcı, 2009). 

2499 s. SPK’da söz konusu bilgi “sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek” şeklinde açıklanırken, 

SPK’da “doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye 

piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek” biçiminde ifade 

edilmiştir. SPK’da bilgi suistimaline konu olabilecek bilginin daha net bir şekilde açıklandığı görülmektedir 

(Gündoğdu, 2017). 

ii. Fail 

2499 s. SPK md. 47/1-A-1’e göre, içerden öğrenerek ticaret yapma eylemini işleyen 11. madde kapsamındaki 

ihraççılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara hâkim işletmelerin yönetim kurulu 

başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa 

etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan ve dolaylı 

olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişiler bu suçun faili olabilirler (Coşar, 1995). Diğer bir ifadeyle 2499 s. 
SPK döneminde temasları nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek herkes fail kabul 

edildiğinden bu suç, herkes tarafından işlenebilen bir suç olup özgü suç niteliği göstermez. 

2003/6/EU sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 2 ila 4. maddelerine göre, içerden öğrenilen bilgiyi kullanan 

herhangi biri içerden öğrenen sayılır (Bakkalcı, 2009). Yönerge de bilgi suistimali suçunun herkes tarafından 

işlenebilen bir suç olarak düzenlenmesi gerektiği yönündedir. Bu konudaki tek sınırlama, söz konusu kişinin bu 

bilgiyi bilerek veya içerden edinilen bilgi olacağını bilmesi gerekerek kullanmasıdır. Avrupa Birliği direktiflerinde 
kişinin ihraççı ve sermaye piyasası kurumlarıyla somut bir ilişkisi olması aranmamış; mantıklı bir yatırımcının 

sahip olacağı ortalama bilgi miktarı esas alınmıştır (Esen, 2016). 

SPK’da ise fail olabilecek kişiler 

a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri, 

b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip 

olan kişiler, 

c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, 

ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler, 

d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi 

gereken kişiler” olarak sayılmıştır. Bu hükümde de “d” bendi suçu herkes tarafından işlenebilen bir suç haline 

getirmektedir. Diğer bir ifadeyle, bilgi suistimali suçu 6263 sayılı SPK döneminde de herkes tarafından işlenebilen 

bir suç olma niteliğini devam ettirmektedir. 

iii. Mağdur 

Mağdur suçun maddi konusunun ait olduğu kimse olup, suçun mağduru gerçek kişiler olabilir. Tüzel kişiler ise 

ancak suçtan zarar gören olarak kabul edilebilirler. Bilgi suistimali suçunda zarar gören özel hukuk tüzel kişileri 

suçtan zarar gören olup, suçun mağduru geniş anlamda toplumu oluşturan herkestir. Suçun işlenmesi sırasında 

gerçek kişilerin zarar görmesi ihtimalinde, bu kişilerin dar anlamda mağdur sıfatını kazanmaları da mümkündür 

(Geçer, 2017).  

iv. Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı 

2499 s. SPK’da suç “Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış 

bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem 

yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek” 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak amacı özel kastı, bu 

amaçla bilgiyi kullanmak hareketi, bunun sonucunda mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek ise 
neticeyi meydana getirmektedir. Manevi menfaat temin edilmesinin bu suçu meydana getirmeyeceğine dikkat 

edilmelidir (Evik ve Evik, 2003). 

SPK’da ise bu suç “Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili 

sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve 

henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri 

veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu düzenlemeden hareketle, suçu oluşturan hareketlerin alım veya satım emri vermek, 

verilen emri değiştirmek veya iptal etmek olduğu söylenebilir. Bu haliyle suç, bağlı ve seçimlik hareketli bir suç 

tipidir. Failin bu hareketlerden herhangi birini gerçekleştirmesiyle suç oluşur. Ayrıca, failin birden fazla seçimlik 

hareketi gerçekleştirmesi halinde de tek suç meydana gelir. 

Failin bu hareketlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmek suretiyle kendisine veya başkasına menfaat temin 

etmesi gerekmektedir. Menfaat temini ise suçun maddi unsurunun netice kısmını oluşturmaktadır. Bir diğer 
ifadeyle, bilgi suistimali suçu neticeli bir suç tipidir. Kişinin kendisine veya başkasına menfaat temin etmesiyle 
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sermaye piyasası bakımından bir zarar meydana geleceğinden, bu suç tipi aynı zamanda bir zarar suçu özelliği 

göstermektedir. 

Söz konusu menfaat temini, kar sağlama ya da mevcut bir zararı bertaraf etme şeklinde olabilir (Esen, 2016). 

Ayrıca, 2499 s. SPK’da olduğu gibi “mameleki” olması aranmadığından, manevi bir menfaat olması da 

mümkündür. 

Bu suçun işlenmesi ile sermaye piyasaları bakımından somut bir zararın meydana gelmesi gerektiğinden bilgi 

suistimali suçu zarar suçu olarak nitelenebilecektir. Buna karşılık, bilgiye dayalı manipülasyon suçunda sermaye 
piyasası araçlarının değerini etkilemeye yönelik herhangi bir hareketin yapılması yeterli olduğundan bu suç tehlike 

suçu özelliği göstermektedir (Evik ve Evik, 2005). 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan ve 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim 

Yükümlülüğü Tebliği’nin ekinde şüpheli işlem kalıpları öngörülmektedir (Gündoğdu, 2017). Buna göre, bilgi 

suistimaline ilişkin şüpheli işlem kalıpları olarak; “Bir müşterinin hesap açar açmaz veya uzun bir süredir işlemi 
olmadığı halde belirli bir payda net alım yönünde işlemler gerçekleştirmesi, bu işlemlerin hızlı bir şekilde 

tamamlanması için aceleci davranması, bu işlemler sonrasında söz konusu payla ilgili önemli bir gelişmenin 

yaşanması ve fiyatın yükselmesinin ardından müşterinin söz konusu payları satarak kısa bir süre içerisinde normal 

olmayan bir kazanç elde etmesi. 

2) İçsel bilgiye erişimi olabilecek bir kişinin, genel işlem karakterine uyumlu olmayan surette, halka açık bir 

şirketi ilgilendiren önemli bir gelişmenin öncesinde ve/veya sonrasında halka açık şirket paylarında alım veya 
satım ağırlıklı işlem gerçekleştirerek menfaat elde etmesi. 

3) Telefonla veya doğrudan müşteri temsilcisine sözlü olarak emirlerin iletimi sırasında veya işlemler 

gerçekleştikten sonraki süreçte yatırımcının söz, ifade, davranış, tutum ve emirlerinin zamanlamasından hareketle 

halka açık bir şirketi ilgilendiren içsel bilgiye veya sürekli bilgiye diğer yatırımcılardan önce sahip olduğu 

yönünde izlenim edinilmesi” gösterilmektedir.  

Failin henüz kamuya açıklanmamış bir bilgiyi, açıklandığını zannederek kullanması ve işlem yapması 

durumunda suçun maddi unsurlarında hata hali söz konusu olur ve TCK md. 30/1 hükmü uygulama alanı bulur. 

Öte yandan, failin bilginin kamuya açıklanmasının gerekliliği konusunda bir değerlendirme hatası yapması 

durumunda ise haksızlık yanılgısı söz konusu olur ve TCK md. 30/4 uygulanır (Şenol, 2012). 

3.2.3 Manevi Unsur 

Bilgi suistimali suçu yalnızca kasten işlenebilir. Suçun taksirli hali düzenlenmediğinden TCK md. 22/1 uyarınca 

fiilin taksirle işlenmesi mümkün değildir. 

2499 s. SPK’da failin “kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla” hareket etmesi arandığından 

içerden öğrenenlerin ticareti suçu ancak özel kastla işlenebilirdi (Evik ve Evik, 2005). Fakat SPK’da bu amaçtan 

bahsedilmemiş, “ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren 

veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden” ifadeleri kullanılmış; suçun 

oluşumu için özel kast aranmamıştır. 

3.2.4 Hukuka Aykırılık Unsuru 

SPK’nun 108. maddesinde “bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller” düzenlenmiş olup, söz 

konusu hükme göre; “Aşağıdaki hâller bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı sayılmaz: 

a) TCMB ya da yetkilendirilmiş başka bir resmî kurum veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından para, 

döviz kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması veya finansal istikrarın sağlanması amacıyla işlem 

yapılması, 

b) Kurul düzenlemelerine göre uygulanan geri alım programları, çalışanlara pay edindirme programları ya da 

ihraççı veya bağlı ortaklığının çalışanlarına yönelik diğer pay tahsis edilmesi, 

c) Kurulun bu Kanun kapsamındaki fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ve piyasa yapıcılığına ilişkin 
düzenlemelerine uygun olarak icra edilmeleri kaydıyla, münhasıran bu araçların piyasa fiyatının önceden 

belirlenmiş bir süre için desteklenmesi amacıyla sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının yapılması yahut 

emir verilmesi veya emir iptal edilmesi.” Bu özel hukuka uygunluk hallerinden birinin söz konusu olması halinde 

bilgi suistimali suçu oluşmayacaktır (Geçer, 2017). 

 3.3  Suçun Özel Görünüş Şekilleri 

3.3.1 Teşebbüs 

Bilgi suistimali suçu neticeli bir suç tipi olduğundan, icra hareketlerinin tamamlanamadığı veya neticenin 
meydana gelmediği durumlarda bu suça teşebbüs söz konusu olabilir.  
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3.3.2 İştirak 

Suç, iştirak bakımından özellik göstermez; iştirake ilişkin genel hükümler bu suç bakımından da geçerlidir. 

3.3.3 İçtima 

Bilgi suistimali suçu içtima bakımından özellik göstermez; suçların içtimaına ilişkin genel hükümler bu suç 

bakımından uygulama alanı bulur. 

 3.4  Yaptırım 

3.4.1 Cezai Yaptırım 

SPK md. 106’da düzenlenen bilgi suistimali suçunun yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para 

cezasıdır. Dikkat edilmelidir ki, hapis cezası ile adli para cezası alternatif yaptırımlar olup; her ikisine aynı anda 

hükmedilememektedir.  

TCK md. 52/1’e göre, adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz 

otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile 

çarpılması suretiyle hesaplanan meblağa tekabül etmektedir. SPK md. 106 ilk cümlesinde adli para cezasına sınır 

getirmemekle birlikte, ikinci cümlesinde genel hükümden ayrılarak “Ancak, bu suçtan dolayı adli para cezasına 

hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.” düzenlemesini getirmiş ve bu 

yaptırımın alt sınırını göstermiştir. 

Bilgi suistimali suçu bakımından işleme dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunda olduğu gibi (SPK md. 107/3) bir 

etkin pişmanlık düzenlemesi getirilmemiştir (Geçer, 2017). 

3.4.2 Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri 

Tüzel kişilere bilgi suistimali suçu nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanması ilk kez 6362 sayılı SPK’da 

düzenlenmiştir (Şensoy, 2013). SPK’nın “tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri” başlıklı 114. maddesine göre, 

“106 ncı ve 107 nci maddelerde tanımlanan suçların bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi hâlinde ilgili tüzel 
kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”  

Tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirleri TCK md. 60’a göre, iznin iptali ve müsaderedir. Fakat 

bu tedbirlerin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, TCK md. 

60/3’e dayanarak hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir (Öztürk ve Erdem, 2014). 

 3.5  Soruşturma ve Kovuşturma 

SPK md. 115/1’e göre, “Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı soruşturma yapılması, 

Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı 

niteliğindedir.” Bu muhakeme şartının hukuki niteliğinin müracaat olduğu ifade edilmektedir (Dursun, 2009). 

İlgili hüküm uyarınca, “Başvuru üzerine kamu davası açılması hâlinde iddianamenin kabulü ile birlikte, bir 

örneği Kurula tebliğ edilir ve Kurul aynı zamanda katılan sıfatını kazanır. 

(3) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı yapılan soruşturmada Cumhuriyet savcısı, 

Kurul meslek personelinden yararlanabilir. Bu suçlardan dolayı şüpheli veya tanık sıfatıyla kişilerin ifadesinin 

alınması sırasında Kurul meslek personelinin de hazır bulunması sağlanabilir. 

(4) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı yapılan soruşturmada kovuşturmaya yer 

olmadığı kararının verilmesi hâlinde, Kurul bu karara karşı itiraza yetkilidir.” 

Bununla birlikte, SPK md. 116 gereğince “Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı 

yargılama yapmaya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye 

ceza mahkemeleri yetkilidir.” 

 3.6  Zamanaşımı 

TCK md. 66/1-e hükmü beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz 
yıl dava zamanaşımı süresi öngörmektedir. Bilgi suistimali suçunun yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis veya 

adli para cezasıdır. Dolayısıyla dava zamanaşımı süresi TCK md. 66/1-e’ye göre sekiz yıl olmaktadır (Öztürk ve 

Erdem, 2014).  

 4  Sonuç 

Sonuç olarak, 6263 sayılı SPK’da bilgi suistimali suçunun ve suça konu bilginin mülga 2499 sayılı SPK’ya göre 
daha net açıklandığı söylenebilir. Bu husus, kanunilik ve belirlilik ilkeleri bakımından önem arz etmektedir. 

İçerden öğrenenlerin ticareti suçu ve bilgi suistimali suçu yaptırımları bakımından karşılaştırıldığında ise, hapis 

cezası aynı kalırken adli para cezasının alternatif yaptırıma dönüştürüldüğü ve bu yaptırıma alt veya üst sınır 

belirtilmediği görülmektedir. Öte yandan, “Ancak, bu suçtan dolayı adli para cezasına hükmedilmesi hâlinde 



410 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.” denilerek adli para cezasına bir alt sınır 

getirilmektedir. 
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Abstract 

Goals set by governments in energy field can be various. However, financial regulations can also vary depending 

on geopolitical location, sources, economical structure and other prioritized policies of the countries. Modern 

energy policies basically prioritize energy safety, efficiency, diversity and their environment-friendly features. In 

this study, financial regulations in the field of energy at world will be analyzed and the impact of financial 

regulations will be ascertained.  

Energy end-user price is calculated by taking taxes, CO2 emission pricing and subsidies into account. CO2 

emission pricing resulting from emission top level and trade or carbon taxes affects investment decisions in energy 

industry by changing the costs of other competitive sources. In addition to this, major types of energy subsidies 

are fossil source subsidies and renewable energy subsidies. Financial policy tools in EU can be listed as energy 

taxation, EU emission trade system and incentives for renewable energy. Legal regulations affecting energy field 

in Turkey can be examined in three categories; energy taxation, tax expenditures and support mechanisms. Tax 

expenditures and support mechanisms covering tax exemption, exception, reduction and similar practices in energy 
field are provided to both producers and consumers.  

As a result, activating energy policies depends on decisions of many industries and individuals especially in 

transportation, industry and residence. These regulations mentioned in this study will be the most important tool 

in guiding rational preferences of the agents on generation, distribution, consumption and savings, if they are 

planned according to energy policies.  

 1  Giriş 

Dünya üzerindeki tüm devletlerin kendine has bir enerji politikası bulunmaktadır. Ülkeler, çevreci olsun olmasın, 

belirledikleri hedeflere ulaşabilmek amacıyla, mali düzenlemeleri önemli bir araç olarak kullanmaktadırlar. 

Devletlerin belirledikleri hedefler çok çeşitli olabileceği gibi; kullanılan mali düzenlemeler de, ülkelerin jeopolitik 

konumuna, sahip olduğu kaynaklara, ekonomik yapısına ve öncelik tanıdığı diğer politikalara bağlı olarak 

farklılaşabilmektedir. Modern enerji politikalarında; enerjinin güvenliği, verimliliği, çeşitliliği ve çevre dostu 
olması ön planda tutulmaktadır. Bu doğrultuda, AB başı çekmekte olup; önce AB düzeyinde, ardından AB üyesi 

ülkelerin iç hukuklarında yürürlüğe koydukları etkin düzenlemelerin yardımıyla, AB’nin belirlediği hedeflere 

ulaşılmaktadır. Çoğunluğunu AB üyesi ülkelerin oluşturduğu OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) de, başarılı politikaları ile öne çıkmaktadır. Bu çerçeve içinde uygulanan enerji politikaları 

aşağıda sırayla ele alınacaktır. 

 2  Organisation for Economic Co-operation and Development 

Günümüzde dünya çapında 34 üye ülkeye sahip olan ve misyonunu, dünya çapındaki insanların sosyal ve 

ekonomik refahlarını artıracak politikalar geliştirmek olarak belirleyen bu örgüt; kuruluşundan itibaren ekonomik 

problemlerin tespiti, tartışılması, analiz edilmesi ve bu problemlerin çözülebilmesi amacıyla hükümetlerin birlikte 

çalışabildikleri, tecrübelerini paylaşabildikleri ve ortak problemlere beraber çözüm arayabildikleri bir forum 

imkanı sunmaktadır (OECD, 2018a). Ticaretten tarıma, vergilendirmeden kimyasalların güvenliğine kadar geniş 

bir yelpazede çalışmalarını sürdüren örgüt; ölçümler yapmakta, gelecek trendlerine ilişkin tahminler yürütmekte, 

kararlar almakta ve üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır. 

IEA (International Energy Agency) ise, 1973 yılında başlayan petrol krizlerinin ardından, acil durum stoklarının 

piyasalara sürülmesinde yaşanan büyük aksaklıkların çözümünde ülkelerin ortaklaşa ve eşgüdümlü çalışmalarına 

yardım etmek amacıyla, 1974 yılında OECD çerçevesi içerisinde kurulmuş, özerk ve hükümetler arası bir örgüttür 

(IEA, 2018a). IEA’nın odaklandığı dört alan; “enerji güvenliği”, “ekonomik kalkınma”, “çevresel farkındalık” ve 

ortak enerji ve çevre endişeleri bağlamında üye olmayan ülkelerle beraber çalışılmasını gerekli kılan “dünya 

çapında sorumluluk” şeklindedir (IEA,2018b). Sadece OECD üyesi ülkeler IEA’ya üye olabilmektedir. IEA’ya 

üye, 29 ülke bulunmaktadır. 

 2.1  Enerji Eğilimleri 

OECD’nin enerji durumundaki değişiklikleri analiz ederken, 40 yılı aşkın süreci iki kısım halinde incelemekte 

fayda bulunmaktadır. 1971 yılından, Kyoto Protokolü’nün referans yılı olan 1990 yılına kadar olan süreçte, enerji 

üretimi yılda ortalama %2,0 oranında artmış iken; 1990-2012 yılları arasını kapsayan ikinci dönemde yıllık 

ortalama artış hızı %0,5 şeklinde gerçekleşmiştir. 1973’te yaşanan ilk petrol krizi ve IEA’nın kurulmasından sonra, 
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çoğu OECD üyesi ülke, ithal petrol bağımlılıklarını azaltmak için, alternatif enerji kaynaklarını kullanmak ve kendi 

petrol rezervlerini açığa çıkarmak gibi politikalara yönelmişlerdir (IEA, 2013). 

Birleşmiş Milletler (BM) son zamanlarda, yenilenebilir enerjinin payının 2030 itibariyle ikiye katlanması 

hususunda küresel bir hedef belirlenebilmesi amacıyla “Herkes için Sürdürülebilir Enerji (Sustainable Energy for 

All)” girişimini lanse etmiştir. IEA da bu hedef ve kontrol sürecinin ana hatlarının tanımlanması hususunda BM 

ile birlikte çalışmaktadır. Bu doğrultudaki yenilenebilir enerji politikalarında en kayda değer gelişme, 2011 yılında 

Japonya’da yaşanmıştır. Japonya’da azalan nükleer enerji çıkışını telafi etmek amacıyla, ilave yenilenebilir enerji 

kapasitesi ve üretimi teşvik için verilen destek oldukça artırılmıştır (IEA, 2012). 

AB ise 2009 yılında yayınladığı 23.04.2009 tarih ve 2009/28/EC sayılı “Yenilenebilir Enerji Direktifi” ile, her 

üye ülkenin, 2020 itibariyle brüt enerji tüketimlerinde yenilenebilir enerji payının toplamda %20’ye çıkarılması 

için yasal olarak bağlayıcı hedefler düzenlemiştir. Bu hedeflerin karşılanmasını temin için, her üye ülke aksiyon 

planı hazırlama ve düzenli ilerleme raporları sağlama yükümlülüğü altındadır. Yenilenebilir enerjinin, 2020’den 

sonra da AB enerji politikasının merkezinde yer almaya devam etmesi beklenmektedir. Zira 2011 tarihli Avrupa 

Komisyonu Raporunda; 2010 yılında yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payı olan %10’un, 2050 

itibariyle %55-75 dolaylarına çıkarılabileceği belirtilmektedir (IEA, 2012). 

 2.2  Enerji Fiyatları 

Enerji fiyatlarının seyri, enerji eğilimlerinin de belirleyicisi olmaktadır. Tüketiciler tarafından ödenen fiili 

fiyatlar, tüketicilerin her bir enerji türünden ne kadar tüketmeyi arzulayacaklarını ve bir enerji hizmetini 

sağlamakta kullanılan teknolojinin etkinliğinin geliştirilmesi için yatırım yapmaya ne kadar değeceğini 

etkilemektedir. Fiyat öngörüleri; son kullanıcı, güç üretimi ve diğer dönüşüm sektörlerinde kullanılan her bir 

yakıtın ortalama perakende fiyatı üzerinden; fosil yakıtların uluslararası fiyatları hakkındaki faraziyelere 

dayanılarak yapılmakta; yerel arz ve talep durumları da ayrıca dikkate alınmaktadır (IEA, 2011).  

Son yıllarda birçok ülkede elektrik fiyatlarında güçlü artışlar yaşanmıştır. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya 

dahil çoğu OECD üyesi ülkede, 2005-2010 periyodunda, perakende elektrik fiyatları enflasyondan daha hızlı 

artmış durumdadır. Bu artışın altında ise; enerji kaynaklarının, materyallerin ve ekipmanların yükselen fiyatları ve 

bazı ülkelerde CO2 emisyonu fiyatlandırmasının hayata geçirilmesi yatmaktadır (IEA, 2012). 

IEA, geleceğe dair öngörülerini üç farklı senaryo halinde sunmaktadır. OECD üyesi ülkelerin günümüzdeki 

politikalarında hiçbir değişme olmayacağı varsayımıyla hareket eden “Current Policies Scenario”ya göre; emisyon 

üst sınırı ve ticareti aracılığıyla yapılan karbon fiyatlandırması, sadece 27 üye ülkeyi kapsayan AB için geçerli 

olan “AB ETS” ve “Yeni Zelanda Emisyon Ticaret Planı” ile sınırlı kalacaktır. Bu sistem doğrultusunda CO2 

fiyatının 2020 yılında 30$/ton olacağı, 2035 yılında ise 45$/ton tutarına erişeceği öngörülmektedir (IEA, 2011). 

CO2 emisyonu fiyatlandırmaları hakkında yapılan bu öngörüler, elektrik enerjisinin toptan fiyatlarını da büyük 

ölçüde ilgilendirmektedir. Örneğin AB’de 2035 yılında, yükselen CO2 fiyatları neticesinde, toptan satış fiyatlarının 

üçte bir oranında artacağı ve bu artışın neredeyse yarısını CO2 fiyatlarının oluşturacağı öngörülmektedir (IEA, 

2012).  

 2.3  Enerji Sübvansiyonları 

IEA, enerji sübvansiyonlarını, enerji sektöründe enerji üretim maliyetlerinin düşürülmesine, enerji üreticilerinin 

aldıkları bedellerin artırılmasına yahut enerji tüketicileri tarafından ödenen bedellerin düşürülmesine yol açan 

hükümet müdahalesi olarak tanımlamaktadır (IEA, 2011). Bu sübvansiyonların bazıları, enerjinin tüketicilere 

uluslararası düzeyin altındaki bir bedelle sunulması örneğinde olduğu gibi, kolayca fark edilebilir niteliktedir. 

Bazılarının ise tarife garantilerinde olduğu gibi fark edilmesi daha güçtür.  

Enerji sübvansiyonları, üreticiye sağladıkları faydalar ve tüketiciye sağladıkları faydalar bakımından ayrıma tabi 

tutulmaktadırlar. Tüketim sübvansiyonları, enerji için ödenen fiyatları aşağı çekmek suretiyle tüketicilere fayda 

sağlamaktadır. Bu tür, OECD dışı ülkelerde daha yaygındır. Üretim sübvansiyonları ise, üreticileri yerel enerji 

arzının artırılması hususunda teşvik amacıyla, üreticilerin aldıkları bedelleri artırarak, genellikle üreticilere fayda 

sağlamaktadır. Bu tür, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kullanılan önemli bir sübvansiyon çeşididir (IEA, 

2011). 

Sübvansiyonların, destekledikleri kaynakların türüne bağlı olarak da, fosil kaynak sübvansiyonları, yenilenebilir 

enerji sübvansiyonları ve nükleer enerji sübvansiyonları gibi türleri bulunmaktadır (IEA, 2011). Fosil kaynak 

sübvansiyonları, çoğunlukla ekonomik gelişmeyi teşvik etme ya da enerji yoksulluğunu azaltma amaçlarıyla 

kullanılmakta olsa da; müsrif tüketimi teşvik eden ve istenmeyen neticelere yol açabilen piyasa çarpıklıkları 

yarattığı için, bu tür sübvansiyonların bahsedilen amaçları yerine getirmede etkisiz kaldığı tespit edilmiştir. Dahası, 

yükselen uluslararası petrol fiyatları, 2010 yılında petrol ithal eden pek çok ülke bakımından, bu kaynağın toplam 

maliyetini desteklenemez hale getirmiştir (IEA, 2011). Ekonomik olarak vergi mükellefleri açısından maliyetli 
olduğu, müsrif tüketimi artırdığı ve sera gazı emisyonları neticesinde çevreye daha çok zarar verdiği 

gerekçeleriyle, birçok ülkenin, fosil kaynak sübvansiyonlarını aşamalı olarak devre dışı bıraktıkları ya da 

bırakmaya hazırlandıkları göze çarpmaktadır. Aynı zamanda birçok ülke, uzun vadede rekabet güçlerini ve enerji 

güvenliklerini artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak amaçlarıyla, sahip oldukları potansiyelleri açığa 
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çıkarabilmek için, gelişiminin erken safhalarında olan yenilenebilir enerji teknolojilerine sübvansiyon sağlamaya 

başlamışlardır (IEA, 2011).  

Fosil kaynak tüketim sübvansiyonları 2010 yılında 409 milyar $ miktarında gerçekleşmiş olup; toplam tutarın 

neredeyse yarısını tek başına petrol ürünlerine tanınan sübvansiyonlar oluşturmuştur. Devamlı şekilde artan petrol 

fiyatları ise, çoğu ülke açısından, maliyeti nedeniyle sübvansiyonları sürdürülemez hale getirmiş ve bazı 

hükümetleri bu hususta harekete geçirmiştir. Sübvansiyon oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmaması 

ihtimaline kıyasla, eğer ki 2020 yılında fosil yakıt sübvansiyonları tamamen sona erdirilmiş olursa; global birincil 

enerji talebinin %5, CO2 emisyonunun ise %5.8 azalacağı öngörülmektedir (IEA, 2011). 

Enerji fakirliği çeken bölge ve kişilere destek verilmesi hususu, fosil kaynak sübvansiyonlarının kullanılma 

gerekçelerinden biri olarak belirtiliyor ise de; 2010 yılında harcanan toplam 409 milyar $’lık sübvansiyonun sadece 

%8’lik kısmı, nüfusun en fakir %20’lik kısmına dağıtılmıştır (IEA, 2011). Bu veriler ise, fakir ve ihtiyacı olanın 

desteklenmesinde bu yöntemin etkili olmadığını; çok daha düşük maliyetler ile, doğrudan etki doğurabilecek diğer 

sosyal yardım türlerinin uygulanabileceğini gözler önüne sermektedir (Dağ, 2017).  

OECD’nin “Yeşil Büyüme hakkında Haziran 2009 Deklerasyonu”nda (OECD, 2018b) 34 ülke, “... sera gazı 

emisyonunu arttıran fosil kaynak üretimine yahut tüketimine tanınan sübvansiyonlar gibi, yeşil büyümeye engel 

teşkil edebilecek çevresel açıdan zararlı politikaları kaldırmak ya da bu politikalardan kaçınmak amacıyla yerel 

politika reformunu destek” kararı almıştır. Üç ay sonra 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu (G20) 

liderleri, “tutumsuz tüketimi teşvik eden verimsiz fosil kaynak sübvansiyonlarını orta vadede rasyonelleştirmek ve 

sona erdirmek” taahhüdünde bulunmuşlardır (G20, 2009). Ayrıca verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının, 

tutumsuz tüketimi teşvik ettiğini, piyasaları tahrif ettiğini, temiz enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları sekteye 

uğrattığını ve iklim değişikliğine karşı verilen çabaları temelden çürüttüğünü belirtmişlerdir (OECD, 2013b). 

Yenilenebilir enerji sübvansiyonlarında ise; hükümetler, yenilenebilir enerjinin yayılmasını teşvik etmek için, 

kaynağın maliyetini düşüren ya da kazancını yükselten önlemler almaktadırlar. Bu sübvansiyonlar genellikle 

üreticiye ödenmekte olup; doğrudan olabileceği gibi dolaylı da sağlanabilmektedir. Böyle bir yönteme 

başvurulmasının gerekçesi, fosil yakıtlar neticesinde ortaya çıkan çevresel maliyetler başta olmak üzere negatif 

dışsallıklar ve yeni ortaya çıkan teknolojilerin desteksiz gelişemeyecek olmasıdır (IEA, 2012). Ancak yeni 

kapasiteler için sağlanacak sübvansiyonlar zamanla azaltılmadığı takdirde, hükümetler ve son kullanıcılar aşırı bir 

yükün altında kalacaklardır (IEA, 2012). 

 2.4  Enerji Alanındaki Vergiler 

Ülkelerin enerjiyi vergilendirmesinin başlıca üç tane gerekçesinin bulunduğu söylenebilir (OECD, 2013b). 

Vergiler genellikle, CO2 emisyonu ve yerel hava kirliliği gibi enerji kullanımından kaynaklanan dışsallık veya 

sosyal maliyetlerin bir kısmının fiyatlandırılması amacıyla kullanılır. Dışsallıkların fiyatlandırılması için vergilerin 

kullanımı, “Pigouvian vergilendirmesi” olarak adlandırılmaktadır. Geleneksek Pigouvian yaklaşımına göre, 

çevresel vergiler marjinal zararlara eşit olmalı ve doğrudan emisyon kaynağı üzerinden tarh edilmelidir. Bu 

yaklaşım, hem akıcı hem de stok kirleticilere uygulanabilmektedir. CO2 örneğinde, marjinal zarar, ilerleyen 

zamanlarda dünya çapında ilave emisyon tonlarından kaynaklanan zararın güncel değeridir. Bu kapsamda, 
okyanuslardan aşama aşama yükselen CO2 ve küresel ısınma dahi, zarar hesaplanırken dikkate alınmaktadır 

(Heine, vd, 2012). İkinci olarak, enerji kaynaklarının talebi görece inelastik olduğu için, yani fiyatlarındaki artışın 

talep üzerindeki etkisi görece düşük olduğu için, enerji vergileri hükümetler açısından oldukça verimli 

gelirlerdendir. Dolayısıyla, sadece hazineye gelir yaratmak amacıyla dahi enerji kaynaklarının vergilendirildiği 

görülmektedir. Son olarak, enerji vergisi gelirleri genellikle devlet hazinesine girmekle birlikte, bazı durumlarda 

karayolu, otoban gibi altyapı hizmetlerine tahsis edilebilmekte ve kullanım ücreti tipi olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Pratikte ise hükümetler enerjiyi vergilendirirken, bu gerekçelerden sadece birini göz önünde 

bulundurmazlar. Diğer çevresel politikaların rolü, ekonomik aktiviteler, belirli endüstriler ve gelir dağılımı gibi 

hususlar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirme amaçları da ayrıca dikkate alınmaktadır. Özellikle fosil kaynak 

vergilendirmesinin, iklim değişikliği politikaları açısından arz ettiği önem bir yana, fosil kaynak fiyatlarında 

yaşanan artış dalgasının konut bütçelerine ve firmaların rekabet gücüne etkisi, politika belirleyicilerini mecburen 

ilgilendirmektedir (OECD, 2013b).  

Elektrik üzerindeki efektif karbon vergisi oranları, eğer elektrik tüketimi üzerinde enerji kaynağı gözetilmeksizin 

konulmuş genel bir vergi var ise, dikkatlice yorumlanmalıdır. Karbon içermeyen kaynaklardan üretilen elektriğin 

tüketimi de aynı oranlarda vergiye tabi olduğunda, bu vergilendirmenin karbon kullanımı üzerinde bir etkisi 

olmayacaktır (OECD, 2013b). Enerji kaynakları üzerindeki en ağır vergi yükünü petrol ve petrol ürünleri 

taşımaktadır. Bu durum hükümetlerin, petrol aktivitelerinden kaynaklanan ekonomik rantı elinde tutma arzusundan 
kaynaklanmaktadır (Nakhle, 2008).  

Son on yılda çevresel vergiler, hükümet politikalarının önemli bir aracı haline gelmiştir. Tüm OECD üyesi 

ülkeler, yıllardır çevresel vergilere sahip olup bunlardan gelir etmişlerdir. Çevresel vergiler, fosil yakıtlar 

üzerindeki tüketim vergilerinden, motorlu taşıtlar vergilerine, su kirliliği üzerindeki vergilerden, atık üzerindeki 

vergilere kadar birçok vergiyi kapsamaktadır (OECD, 2010). OECD, IEA ve AB Komisyonu ortak kararla çevresel 
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vergiler kavramını, “belirli bir çevresel ilişki dahilinde vergi matrahı üzerinden tarhedilen ve devlete yapılan 

zorunlu ve karşılıksız ödemeler” şeklinde tanımlamaktadırlar (OECD, 2010).  

Vergi oranlarından bağımsız olarak, çevresel vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı, çevresel 

vergilerin hükümet bütçeleri açısından arz ettikleri önemi yansıtmaktadır. OECD üyesi ülkelerde bu yüzdelere 

bakıldığında, payın en fazla olduğu ülkenin Türkiye olduğu göze çarpmaktadır. OECD’de toplam vergi gelirleri 

içinde çevresel vergiler oranının aritmetik ortalaması, 2002 yılında %7.4, 2008 yılında ise %6.1 dolaylarında iken; 

Türkiye, 2002 yılında %14.2 ve 2008 yılında %13.7 ile en yüksek yüzdeli OECD üyesi ülke olmuştur. Bu durum 

Türkiye’nin gelir ve kurumlar vergisi gibi vergilerin kaynağını oluşturan gelir kaynaklarından daha az; tüketimden 

ise daha fazla vergi toplayarak hazineye ek gelir yaratma yönündeki vergi politikalarının bir sonucudur. Bu 

politikalar ise, bazı motorlu araç yakıtları açısından OECD üyesi ülkeler içerisinde en yüksek fiyatlara Türkiye’de 

rastlanmasına neden olmaktadır (OECD, 2010). 

Özellikle belirtilmelidir ki bir ülkede, çevresel vergilerden elde edilen gelirin yüksek olması, o ülkenin vergi 

sistemi bütününün çevre dostu olduğu anlamına gelmemektedir. Kısaca her çevresel vergi, çevreci vergi değildir. 

Bu vergiler gelirleri önemli ölçüde artırsalar dahi, vergi konuları itibariyle arzu edilen yönelim değişikliklerini 

gerçekleştirme açısından elverişsiz olabilmekte; oranları yüksek olsa dahi, neden oldukları çevresel zararı 

yansıtma hususunda etkisiz kalabilmektedirler (OECD, 2010).  

En düşük petrol vergilerine Kuzey Amerika bölgesinde rastlanmakta olup, bu bölgeyi Asya ve Pasifik’teki 

OECD üyesi ülkeler takip etmektedir. Avrupa ülkeleri ise dikkat çekecek ölçüde yüksek vergi oranlarına sahiptir. 

Neredeyse bütün OECD üyesi ülkelerde son on yıllık periyotta, tüm yakıtlar üzerindeki vergi oranları artmış olup; 

en ciddi artışlar ise Türkiye’de yaşanmıştır (OECD, 2010). 

Uluslararası Para Fonu (IMF-International Monetary Fund)’na göre, çevresel değerlendirmeler bir kenara 

bırakıldığında, ideal olan, tüketici tercihlerini saptırmaktan kaçınarak gelirleri yükseltmek için, tüm tüketim 

ürünlerinin, geniş kapsamlı bir katma değer vergisi (KDV) ya da başka bir tüketim vergisi sistemine tabi olmasıdır. 

(Heine, vd, 2012). Ancak kimi zaman tüketici tercihlerine çevre dostu müdahalede bulunulması gereği, ticari 

açıdan ve rekabet açısından güçsüz olanın korunması ihtiyacı ve sosyal politikalar gibi kriterler nedeniyle 

politikalar karmaşık hale gelmekte; bu durum da doğrudan vergi sistemlerine yansımaktadır (Dağ, 2017). 

 3  Avrupa Birliği 

Dünya üzerindeki enerji politikaları ve mali politikalar incelenirken, AB’deki düzenleme ve uygulamalara da 

özellikle dikkat etmek gerekmektedir. AB’nin çevreci politikalara duyarlılığı, bu alanda pek çok uygulamanın 

öncüsü olmasına yol açmış; AB üyesi ülkelerin OECD ortalamalarına dahil olması, OECD’nin çevreci amaçlara 

ulaşmasını desteklemiştir.  

Türkiye açısından ise AB, gerek üyesi olmayı hedeflediği bir kurum olduğu için, gerekse jeopolitik konumu 

itibariyle enerji sistem ve politikaları yakından ilgilendirdiği için  (Üzeltürk, 2008) özellikle takip edilmelidir. 

 3.1  Avrupa Birliği’nde Enerji Eğilimleri 

Enerji güvenliği hakkındaki 2000 tarihli AB Yeşil Belge (AB Komisyonu, 2000)’de, AB’de enerji güvenliği için 
uzun vadeli stratejinin, “sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve çevresel kaygılara saygı göstererek, enerji 

ürünlerinin, tüm tüketicilerin (özel sektör ve endüstriyel) ödeme gücünün yeteceği fiyattan, kesintisiz, fiziksel 

olarak pazarda bulunurluğu”na odaklanması gerektiği belirtilmiştir (Hasselknippe ve Christiansen, 2003). 

2000’li yılların başlarına bakıldığında, AB’nin petrol tüketiminin %70’inden fazlasının, doğal gaz tüketiminin 

ise %40’ından fazlasının ithal edildiği göze çarpmaktadır. Artan tüketim, tükenen yerel kaynaklar ve AB 

genişlemesini takiben enerji arz durumunda yaşanacak değişiklikler neticesinde, bu ithalat oranlarının 2020 
itibariyle petrolde %90’a, doğal gazda ise %70’e yükseleceği öngörülmüştür. Petrol ve gaz fiyatlarında yaşanan 

dalgalanmaların sonucunda, AB artan bir şekilde, ekonomik ve fiziksel enerji arzında aksamalar yaşanması riskiyle 

karşı karşıya kalmıştır. Bunun üzerine AB, enerji üretimini artırma ve petrol ve doğal gaza olan bağımlılığını 

azaltma yönünde, enerji arz sistemindeki çeşitliliği artırma arayışına girmiştir. Nitekim AB enerji güvenliği 

stratejisi, enerji tüketimini daha çevre dostu enerji kaynaklarına yönlendirmek için enerji vergilerinin 

kullanılacağını; böylece aynı zamanda arz güvenliğine ve çevreye de destek olunacağını belirtmektedir 

(Hasselknippe ve Christiansen, 2003). 

Enerji bağımlılığı kapsamında AB üyesi ülkelerin üçüncü ülkelerle yaptıkları enerji anlaşmaları incelendiğinde, 

ortak politika ihtiyacı yeniden gün yüzüne çıkmaktadır. Üzerinde uzlaşılan yeni düzenlemeye göre, AB üyesi 

ülkeler, üçüncü ülkelerle yapacakları enerji anlaşmaları tamamlanmadan önce taslak halini AB Komisyonu’na 

gönderecek; Komisyon görüşünü vermeden anlaşmalar imzalanamayacaktır (Haberler, 2016). 

İklim değişikliğinin uluslararası alanda öneminin arttığı 1980’li yıllardan günümüze, iklim politikasında esaslı 

değişikliklerin yaşandığı AB, uluslararası arenada lider rolünü üstlenmiştir (Hasselknippe ve Christiansen, 2003). 

Yenilenebilir Enerji hakkında Beyaz Belge (AB Komisyonu, 1997), çeşitli sektörler bakımından her bir YEK’ten 

beklenen katkıları içeren alt hedefler tesis etmiştir. “İç Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 

Üretilen Elektriğin Teşviki hakkında Direktif (2001/77/EC)”te, 2010 yılında tüketilen elektriğin ortalama 
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%22.1’inin YEK’lerden üretileceği taahhüt edilmiştir. YEK’lerde büyüme bakımından en büyük katkının, 

biyokütle ve rüzgar enerjisinden gelmesi beklenmekte olup; bu kaynakları daha küçük beklentiler ile fotovoltaik 

güneş enerjisi ve jeotermal enerji takip etmektedir. Hidrolik kaynakların ise önemini koruyacağı fakat gelecekte 

fazla bir artış yaşanmayacağı öngörülmüştür (Hasselknippe ve Christiansen, 2003).  

1997 yılında Kyoto Protokolü imzalandığı zaman AB üyesi olan 15 ülke, Protokol’ün ilk periyodunda (2008-

2012), sera gazı emisyonlarını, baz aldıkları yılın (çoğunlukla 1990 yılı) seviyesinin %8 aşağısına çekme 

taahhüdünde bulunmuşlardır. 2012 yılında, bahsi geçen 15 ülke, emisyonlarını baz aldıkları yıl seviyelerinin %15.1 

altına düşerek, beklenenin de üzerinde bir başarı sergilemiştir. AB, 2009 tarihli Yenilenebilir Enerji Direktifi 

(2009/28/EC) ile 2020 yılı için, tüm sera gazı emisyonlarını en az %20 azaltmayı, tüketimde yenilenebilir enerjinin 

payını en az %20 artırmayı ve en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, tüm AB 

üyesi ülkeler, ulaşım sektöründe %10’luk yenilenebilir enerji payına ulaşmayı taahhüt etmektedirler (AB, 2018b). 

2017 tarihli İlerleme Raporu’na (AB Komisyonu, 2017) göre, 2014 yılında yenilenebilir enerjinin tüketimdeki 

payı AB bütününde %16’ya erişmiştir. AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu 2020 hedeflerine erişmek üzere olup, 
tüm ülkelerin bu hedefleri karşılamaya yönelik çaba göstermeye devam etmeleri gerekmektedir.  

30 Kasım 2016 tarihinde AB Komisyonu tarafından Yenilenebilir Enerji Direktifi’ne revizyon teklifi (AB 

Komisyonu, 2016) yayınlanmıştır. Bu revizyonun ana gündemi ise, 2030 yılı itibariyle enerji tüketiminde 

yenilenebilir enerjinin payının %27’ye çıkarılmasına dair bağlayıcı hedef konulması; böylelikle AB’nin 

yenilenebilir enerji alanında dünya lideri haline getirilmesidir. Bu yolda, üç kollu bir yaklaşım izlenmektedir; AB 

emisyon ticareti, Yenilenebilir Enerji Direktifi ve enerji vergilendirmesi (Hasselknippe ve Christiansen, 2003). 

 3.2  Avrupa Birliği’nde Enerji Vergilendirmesi 

Enerji alanında vergilendirme, tüm dünyada olduğu gibi AB üyesi ülkelerde de devlet gelirlerinin önemli bir 

bölümünü teşkil etmektedir. Sağladığı mali faydanın yanı sıra, enerji politikalarını şekillendirme etkisi, bu 

konunun önemini daha da artırmaktadır (Ergün, 2007). 

AB, doğrudan vergilendirme üzerinde bir yetkiye sahip olmamakla birlikte; dolaylı vergilendirme kapsamında, 

KDV gibi tüketim vergilerinin enerji gibi belli ürünler üzerindeki asgari vergi oranlarına ilişkin düzenlemeler 

yapabilmektedir (IEA, 2008).  

Vergi reformu kapsamında yeni çevresel vergilerin uygulamaya konması başta hane halkı olmak üzere tüketiciler 

üzerindeki vergi yükünü artırmıştır. Bunun telafisi için AB üyesi ülkeler değişik yollara başvurmuşlardır. 

Finlandiya, Hollanda ve İsveç’te gelir vergisi oranları düşürülmüş; Danimarka, Almanya, Birleşik Krallık ve 

Hollanda’da ise sosyal güvenlik katkı paylarında indirime gidilmiştir. Bu yolların yanı sıra, Hollanda’da, hane 

halkına toplu para transferi de yapılmıştır (Speck ve Jilkova, 2009). 

Asgari oranlar 2003 tarihli Enerji Vergilendirmesi Direktifi’nde belirlenmiş olmakla birlikte, üye ülkelerin 

uygulamaları kendi içlerinde farklılıklar arz edebilmektedir. Örneğin, endüstrisi kömüre dayalı kimi ülkeler, kömür 

tüketiminin vergilendirilmesinde istisnalar tanıma ve sübvansiyon sağlama yanlısı iken; özellikle İskandinav 

ülkeleri ve Hollanda, kömür kullanımına son verme arzusuyla, asgari düzeylerin çok üstünde vergi 

uygulamaktadırlar. Çoğu Güney Avrupa ülkesinde ise direktif düzenlemelerine uyum oranı çok düşük seviyelerde 

gerçekleşmiş; direktifte yer alan araçların uygulamaya sokulması için uzun dönüşüm süreçleri yaşanmıştır 

(Hasselknippe ve Christiansen, 2003). 

Çevresel vergi reformu kapsamında uygulamaya konan karbon vergilerinin, geçmişte sera gazı emisyonları 

üzerindeki etkilerine bakıldığında liderliğin İskandinav ülkelerinde ve Almanya’da olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

ülkelerde, çoğunlukla vergilerden sonra yakıt taleplerindeki düşüşlerin bir sonucu olarak, 1990’ların ortalarından 

2004’e kadar olan süreçte, emisyonlar %4-6 civarında azalmıştır. Birleşik Krallık ve Hollanda’da ise aynı süreçte 

emisyonlar yaklaşık olarak %2 civarında düşüş kaydetmiştir (Andersen ve Ekins, 2009). 

AB’de enerji vergilendirmesi alanında bir kısım uyumlaştırma, halihazırda elde edilmiş bulunmaktadır. Üye 

devletler de artık bu vergilendirme alanının sadece kendi kontrollerinde olmadığının ve vergi politikası 

kapsamında manevra alanlarının sınırlı olduğunun farkındadırlar (Lang ve Zagler, 2010). 

Çevreci politikalar açısından, tesis edilen vergiler kadar, tanınan vergi muafiyetleri de büyük önem arz 

etmektedir. Nitekim 2003 tarihli Enerji Vergilendirmesi Direktifi, üye ülkelerin, enerji harcamalarında tasarruf 
yapmak amacıyla yatırım yapan işletmelerin vergi ödemelerini, kısmen veya tamamen söz konusu işletmeye geri 

ödemelerine olanak tanımaktadır (Ergün, 2007). Bu alandaki teşvikler genelde vergi muafiyetleri ve gümrük 

muafiyetleri şeklinde ortaya çıkmakta olup; vergi muafiyetlerinde enerjinin sağlandığı santrallerden 1-5 yıl arası 

gelir ve kurumlar vergisi alınmaması öngörülmektedir. Gümrük vergileri bakımından tanınanlarda ise, ekipmanlar 

hususunda muafiyetler tesis edilmekte yahut alınan vergilerin oranları düşürülmektedir (Üzeltürk, 2008). 

 3.3  Avrupa Birliği’nde Emisyon Ticareti Sistemi 

AB ETS, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele politikasının temel taşı olup, endüstriyel sera gazı 

emisyonlarının maliyet etkin şekilde azaltılmasında önemli bir araçtır (AB, 2018a). 2003 yılında ETS hakkında 

Direktif ile getirilmiş bu sistem, uluslararası alanda ilk ve halen açık ara en büyük sistemdir. 28 AB üyesi ülkeye 

ilaveten İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’in de bulunduğu toplam 31 ülkedeki havayolları ve 11.000’in üzerindeki 
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santral ve endüstriyel tesis üzerinde etkindir (AB, 2013). Böylelikle AB karbon emisyonlarının yaklaşık %50’sini 

kapsamı altına almaktadır (Ekins, 2009). 

Direktif düzenlemelerine göre, CO2 yayan ve ölçülmüş ısı girdisi 20 MW’ı aşan santraller sera gazı izni almak 

zorundadırlar. Üye ülkeler, her bir santral için ödenek miktarını belirleyeceklerdir (Gönen, 2011). AB ETS, “üst 

sınır ve ticaret (cap and trade)” prensibine göre işlemektedir. Sistemdeki fabrikalar, güç santralleri ve diğer 

kurulumlardan salınan belirli sera gazlarının toplam miktarı üzerine bir üst sınır konulmakta; zamanla toplam 

emisyonlar azaldıkça, bu üst sınır düşürülmektedir. Üst sınır dahilinde şirketler, ihtiyaç duyduklarında ticaretini 

yapabilecekleri “emisyon karşılıkları” satın almakta veya kazanmaktadırlar. Şirketler, her yılın sonunda tüm 

emisyonlarını kapsamaya yetecek miktarda emisyon karşılığı teslim etmek zorundadırlar; aksi takdirde ağır para 

cezaları uygulanmaktadır. Eğer şirket, emisyon miktarını, elindeki karşılıkların altına düşürmeyi başarırsa; fazlaya 

ilişkin karşılıklarını gelecek ihtiyaçları için biriktirebileceği gibi, ihtiyaç duyan başka bir şirkete de satabilecektir 

(AB, 2018a). Emisyon karşılıklarının fiyatı, arz ve talep durumlarına göre belirlenmektedir.  

AB ETS; 2005-2007 yıllarını kapsama alan 1. aşama, 2008-2011 yıllarını kapsama alan 2. aşama ve 2012-2020 

yıllarını kapsama alan 3. aşama olmak üzere toplam üç aşamada tasarlanmıştır. Komisyon, 2030 itibariyle 

emisyonların 2005 yılına göre %43 oranında azaltılmasını tasarlamaktadır (AB, 2018a). 

 3.4  Enerji Alanındaki Diğer Kamu Maliyesi Mekanizmaları 

Enerji alanında vergi haricindeki kamu maliyesi mekanizmalarına bakıldığında, öncelikle devlet yardımları akla 

gelmektedir. Devlet yardımının mevcudiyetinden bahsedebilmek için, ortada devlete atfedilebilirliğin olması; yani 

yardımın devlet tarafından veya devlet kaynaklarından yapılması gerekmektedir. Devlet yardımları, genellikle 

rekabeti bozma tehdidinde bulunacak veya bozacak şekilde belirli bir girişim ya da endüstrinin lehine olduklarında 

veya üye ülkeler arası rekabeti etkilediklerinde, ortak pazara aykırılık teşkil ederler (Can, 2006). Devlet yardımları, 

AB mevzuatına göre yasaklanmamakla birlikte, Komisyon’un denetimine tabi tutulmuştur. Adalet Divanı’nın 

PreussenElektra/Schleswag kararında (Case C-379/98), devlet yardımı kavramının çerçevesi belirlenmiş olup; 

devletin YEK’leri teşvik etmek için bazı yasal düzenlemeler yapması ve teşvikler uygulaması, devlet yardımı 

olarak kabul edilmemiştir.  

AB’de uygulanan mali mekanizmalar hususunda, tarife garantilerine ve yeşil sertifika ticaretine de değinmek 

gerekmektedir. YEK’ler üzerindeki tarife garantileri, yenilenebilir enerji üretim tesislerinin kurulumunu teşvik 

etmek suretiyle, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmak için kullanılan politika 

mekanizmalarıdır (Kubat ve Kennedy, 2011). Tarife garantilerinin uygulamada görülen iki şekli vardır. İlki klasik 

yöntem olup, üreticiler ürettikleri kWh başına belirlenmiş sabit bir ücret elde etmektedirler. İkinci türü ise prim 

yöntemi olup; pazar gelirleri, taahhüt edilmiş primler ile tamamlanmaktadır. Tarife garantilerinin en genel politika 
alternatifleri ise, miktar bazlı kota yükümlülükleridir. Kota yükümlülüklerinde, hükümetler yenilenebilir kaynaklar 

için belirli bir hedef doğrultusunda, üreticilere, arz edenlere ve tüketicilere, elektriklerinin belirli bir yüzdesini 

yenilenebilir kaynaklardan temin etmek hususunda, hedefe eş düşen bir yükümlülük tesis etmektedirler. Bu 

yükümlülük genellikle yeşil sertifika ticaretinin kullanılmasıyla yerine getirilmektedir. Bu mekanizma 

kapsamında, kota yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükümlüler ceza ödemektedirler. İyi tasarlanmış bir tarife 

sistemi, yenilenebilir enerji projelerine yatırımı desteklemek için yeterli bir güvence sağlayabilmektedir. İyi 

tasarlanmadığı takdirde ise, yüksek tarife seviyeleri yüzünden elde edilen beklenenin üzerindeki karlar, tüketici 

üzerinde fahiş bir fiyat baskısı oluşturmakta ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin genel olarak halk tarafından 

kabul görmesini tehlikeye atmaktadır (Kubat ve Kennedy, 2011).  

 4  Türkiye 

Türkiye, OECD üyesi ülkeler içerisinde son 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği 

ülkelerin başında gelmektedir. Bununla birlikte, doğuda yer alan kaynakların batıya ulaştırılması için bir köprü 

konumunda olan ülke, coğrafi açıdan da uluslararası alanda önemli bir yere sahiptir. Bu konumu itibariyle, enerji 

altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, enerji piyasalarının rekabete dayalı olarak yeniden yapılandırılması, 

enerji ve maden kaynaklarının verimli, etkin, güvenli, zamanında ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirilmesi 

konularında çalışmalar sergilenmektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013). 

Enerji Bakanlığı tarafından, 2023 yılında, kömürün payının %37, doğal gazın payının %23, petrolün payının 

%26, hidrolik enerjinin payının %4, nükleer enerjinin payının %4, YEK ve diğer enerji kaynaklarının payının ise 

%6 olacağı öngörülmektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013). Türkiye’nin elektrik enerjisi 

tüketimi ise giderek artmakta olup, 2002 yılında 132,6 milyar kWh olan elektrik tüketimi, 2015 yılında 265,7 

milyar kWh’ye ulaşmıştır (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016). 

Türkiye, fosil kaynaklara sahip ülkelere yakınlığından dolayı kaynakların ulaştırılmasında bir köprü konumunda 

olsa da, fosil kaynaklar açısından jeolojik nedenlerle zengin bir ülke değildir. Sahip olduğu en büyük kaynaklar 

taş kömürü ve linyit olmasına rağmen; 2010 yılında yerel kömür üretimi, toplam kömür tüketiminin sadece 

%47’sini karşılayabilmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin enerji sistemi ithalata dayalı olup; arzının %72 civarı 

ithalattan karşılanmaktadır (OECD, 2013a). İthal edilen enerjinin büyük kısmını ise doğal gaz oluşturmaktadır. 
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Enerji alanında giderek artan talep dolayısıyla, enerji stratejileri nükleer enerjiye yöneltilmiş olup; YEK’lerin 

geliştirilmesi için de bir takım hukuki ve mali mekanizmalar devreye sokulmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye, 2004 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ve Ağustos 2009’da Kyoto Protokolü’ne 

EK-I üyesi olarak resmen taraf olmuştur. Bu kapsamda, başta CO2 emisyonu olmak üzere, enerji kaynaklarının yol 

açtığı kirliliklerin azaltılmasına, iklim ve enerji politikalarının oluşturulmasına, enerji ve tabii kaynaklar alanındaki 

faaliyetlerin çevreci bir anlayışla gözden geçirilmesine ilişkin çalışmaların hız kazanması gerekmektedir. 

6446 sayılı Kanun’un 14. maddesi kapsamında EPDK tarafından, “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelik” çıkartılmış; Yönetmelik 02.10.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 29.04.2016 

tarihinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” ve 

“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği”nde yapılan değişiklik ile YEKDEM’de (Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) yer alan üreticilerin ürettikleri miktarın da kendileri tarafından 

dengelenmesi sağlanmıştır (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016). 

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından getirilen güncel düzenlemelere yoğunlaşıldığında, “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında 

Yönetmelik” (RG: 24.06.2016, 29752) dikkat çekmektedir. Bu yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretim yapan tesislerde yurt içinde üretilmiş ekipman kullanıldığı takdirde ilave fiyat destekleri sağlanmakta olup, 

yenilenebilir enerji teşvikinin yanında Türkiye’nin bölgedeki en büyük yenilenebilir ekipman ve parça tedarikçisi 

olması hedeflenmektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016). 

 4.1  Türkiye’de Enerji Vergilendirmesi 
Türkiye’de enerjiyle ilgili vergiler; ulaşımda, ısıtmada ve elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar üzerindeki 

vergileri ve bizzat elektrik tüketimi üzerindeki vergileri kapsamı altına almaktadır. Türk Vergi Sistemi’nde enerjiye 

uygulanan vergiler, tüketim vergileri olan KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’dir. ÖTV, yakıt vergilendirmesinin 

yanı sıra ulaşım araçları üzerinde de uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra, çevresel vergi kapsamında taşıtlar 

üzerinde, bir servet vergisi türü olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bulunmaktadır. 

Türkiye’de, toplam vergi gelirlerinin yüzde kaçının çevresel vergi gelirlerinden oluştuğuna bakıldığında çarpıcı 
bir sonuç çıkmaktadır. Bu oran, 1996 yılında %9.5, 2002 yılında %14.2 ve 2008 yılında %13,7 şeklinde 

gerçekleşerek; Türkiye’yi OECD’nin bu alanda en yüksek orana sahip ülkesi konumuna yerleştirmiştir. OECD 

aritmetik ortalamasında bu oranın 1996 yılında %7.2, 2002 yılında %7.4 ve 2008 yılında %6.1 şeklinde 

gerçekleştiği düşünüldüğünde (OECD, 2010); Türkiye’de 1996 ve 2002 yılları arası yaşanan büyük artış daha iyi 

gözler önüne serilmektedir. 

Türkiye’de toplam vergi gelirleri içerisinde çevresel vergi gelirlerinin yerinin bu derece büyük olması; 
Türkiye’de gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi kaynaklardan daha az, tüketimden ise daha fazla ilave gelir 

yaratma yönündeki vergi reformu yaklaşımlarının bir sonucudur. Bu doğrultuda yüksek yakıt vergileri, 

Türkiye’nin ulusal kalkınma planlarının kasıtlı bir parçası haline gelmiştir (OECD, 2010). Yakıt vergilerinin bu 

denli yüksek olmasının temel sebebi, mali politikalardır. Zira, özellikle 2000’li yılların başlarında mali 

konsolidasyon için ilave gelire ihtiyaç duyulmuştur. Yakıt vergilerinde ise, gelir vergisi sistemine kıyasla, görece 

olarak vergi kaçırma yahut vergiden kaçınma daha zordur (Heine, vd, 2012). Ayrıca bu vergilerin tahsilatı ve 

denetimi de daha kolay olmaktadır. Böylelikle özellikle son on yılda bu alandaki vergi oranları, daha yüksek gelirli 

ülkelerde genellikle gerilemekteyken, Türkiye’de kayda değer miktarda artış sergilemiştir.  

LPG’nin litre başına halihazırda daha düşük olan vergi hariç fiyatları, bir de düşük vergi oranlarının 

uygulanmasıyla birleşince, LPG’li araçlara yönelim oldukça artmıştır. Nitekim 2003 ve 2007 yılları arasında, 

Türkiye’de LPG takılan araç sayısı iki katından fazla artarak; 800.000’den 1.8 milyona yükselmiştir (OECD, 

2010). Aynı zamanda, toplam benzin tüketimi sabit düzeylerde kalırken, dizel tüketimi büyük oranlarda artış 

sergilemiştir (OECD, 2010). Netice itibariyle ulaşım sektöründeki toplam enerji tüketiminin sadece %16’sını 

benzin oluşturmakta olup; dizel ise %50’den fazla payı temsil etmektedir (OECD, 2013b). Isıtma ve işletim 

kategorisinde, LPG ve doğal gaz üzerindeki tüketim vergileri, ulaşım kategorisine kıyasla daha düşük oranlarda 

düzenlemeye tabi tutulmuştur. Özellikle doğal gazda aradaki fark (m³ başına ulaşımda 0.86 TRL, ısıtmada 0.02 

TRL) oldukça belirgindir. Diğer gazlara ve kömüre ise bu kategoride vergi istisnası tanınmıştır (OECD, 2013b). 
Halbuki kömürden kaynaklanan CO2 emisyonları, sektördeki CO2 emisyonlarının %40’ından fazlasını, ülke 

çapında enerjiden kaynaklanan tüm CO2 emisyonlarının ise %20’sinden fazlasını oluşturmaktadır. Linyit ise, 

Türkiye’nin en önemli enerji kaynaklarından biri olup, ısıtma amaçlı olarak konutlarda kullanımı yaygındır 

(OECD, 2013b). Dolayısıyla kömüre istisna tanınmasının; yerli sanayiyi destekleme hedeflerinin ve sosyal 

politikaların, çevreci politikalara tercih edildiğinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir (Dağ, 2017). 

 4.2  Türkiye’de Vergi Harcamaları ve Destek Mekanizmaları 
Vergi harcaması, belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için, kanunun öngördüğü temel yükümlülük 

sistemi ile uyumlu olmayan ve kanuni bir hükümden kaynaklanan vergi geliri kaybı veya ertelemesi şeklindeki 

kamu harcaması olarak tanımlanabilmektedir (T.C. Maliye Bakanlığı, 2007).  
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Vergi harcamaları doğası gereği, belirli sektör ve kişileri koruma ve destekleme, bir takım ekonomik ve sosyal 

faaliyetleri ise teşvik etme amacı güderler. Enerji ve çevre politikalarına yön vermede kullanılan en büyük mali 

araçlardan birini de başta vergi istisnaları olmak üzere, vergi harcaması niteliğindeki bu teşvikler oluşturmaktadır. 

Üreticilere sağlandıkları takdirde, faaliyetlerin teşvik edilen alana yöneltilmesi anlamında bir etki doğurması 

beklenmektedir. Bunun yanı sıra, ekonomik yönden zayıf olanı korumak amacıyla, sosyal devlet ilkesi 

kapsamında, tüketiciler açısından da destek mekanizması işletilmektedir. 

Türkiye’de enerji üretimi hususunda en önemli destek aracı, taş kömürü endüstrisine sağlanan finansal 

yardımlardır. Destek çoğunlukla, Hazineden, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)’ne yapılan 

transfer harcamaları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir (OECD, 2013a). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

ekonomik açıdan güçsüz durumdaki hanelere, ısıtma amaçlı kömür dağıtımında bulunmaktadır. Türkiye, aynı 

zamanda kömürün gazlaştırılması, CO2 depolaması ve taşınması, biyokütle ve kömür karışımından yakıt üretimi 

dahil temiz kömür teknolojilerine ilişkin ARGE çalışmalarını mali olarak desteklemektedir. Ayrıca, belirli yakıt 

tiplerini ve sektörleri hedef alan çeşitli vergi istisnaları ve vergi iadeleri mevcuttur. Bunların başlıcaları; yerel 
denizcilikte ve ulusal güvenlik amaçlarıyla kullanılan taşıtlardaki yakıtlar; belirli ürünlerin tarımsal faaliyetlerinde 

kullanılan yakıtlar ile petrol ve doğal gaz arama, taşıma ve dağıtım faaliyetleri üzerinde bulunmaktadır (OECD, 

2013a). 

 5  Türkî Cumhuriyetler 

1991 yılından itibaren Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda bağımsızlığını kazanan ülkeler içinde doğal 
kaynakları nedeniyle Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri enerji alanında çok 

önemli stratejik üstünlüğe sahip olmuşlardır. Zengin petrol ve doğalgaz kaynakları bu ülkeleri hem Rusya için 

vazgeçilmez kılmış hem de Çin, AB ülkeleri ve ABD açısından sürekli işbirliğine yöneltmiştir. Bu genç 

cumhuriyetlerin dış ticaretlerinde en büyük pay petrol ve doğalgazdan oluşmaktadır. Bu ülkelerin enerji politikaları 

her bir ülke için bir makale ve hatta bir kitap konusudur. Biz burada sadece bu ülkelerin enerji alanındaki 

üstünlüklerinin nasıl bir sonuç ortaya koyduğunu inceleyeceğiz. Ülkelerin enerji politikalarına kısaca bakarsak: 

Özbekistan bölgenin en büyük doğalgaz üreticisidir. 2013 yılında 55,2 milyar metreküp doğalgaz üretmiştir. 

2012 yılına kadar doğalgazın en büyük alıcısı Rusya iken bu tarihten sonra Çin de 2. sırada alıcı ülke olmuştur. 

Özbekistan 2020 yılı için hem doğu hem de batı pazarlarına yönelmeyi amaçlayarak devlet gelirlerini artırmayı ve 

çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. 

Güney Kafkasya ve Hazar Bölgesinin enerji rezervleri açısından zenginliği bu ülkelere olan ilgiyi artırmıştır. 
Uzun süre dünya pazarlarına uzak duran ama Rusya’dan sonra en büyük doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip olan 

Türkmenistan, 2007 yılından itibaren Türkmenbaşı’nın da ölümünden sonra dünya pazarlarına açılmaya 

başlamıştır. ABD, Çin, İsrail, Türkiye ve bazı AB ülkeleri Türkmenistan enerji sektörüne önemli yatırımlar 

yapmışlardır (Keskin, 2006). 2009 sonrası Rusya ile yaşadığı enerji sorunu nedeniyle dünyanın en uzun doğalgaz 

boru hattını Çin ile birlikte inşa etmiş, 2010’da ise İran’a ikinci bir boru hattı döşenmiştir (İsmayilov ve Budak, 

2015). Bugün Türkmenistan doğalgaz ihracatının % 52 sini Çin’e yapmaktadır. 

Kazakistan coğrafi konum itibariyle Orta Asya’nın kalbinde yer alan bir ülkedir. Kazakistan’ın ihracat 

gelirlerinin en az üçte ikisi petrol, doğalgaz, madencilik gibi enerji sektöründen gelmektedir. Kazakistan 

akaryakıtının % 28’i Çin’e, %26’sı Avusturya’ya geri kalanı da diğer Avrupa ülkelerine satılmaktadır. 

Azerbaycan ise Hazar Denizi’ne kıyısı olan ve zengin enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Petrol ve doğalgaz 

ürünlerinin yabancı pazarlara ulaşmasında kendi enerji politikalarını üreten ve ihracatını gerçekleştiren bölgedeki 

ilk ülkelerden biridir. Bu doğrultuda enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde farklı coğrafyalara aktarılmasında 
birçok boru hattına ev sahipliği yapmaktadır. Nabucco Projesi, Güney Akım Projesi, Şahdeniz Projesi, Bakü-Tiflis-

Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Kuzey Akım Projesi, Mavi 

Akım Projesi gibi önemli projeler bölgenin petrol ve doğalgazını Batı ülkelerine gönderebilmek için yapılan çok 

önemli ve büyük projelerdir. Ayrıca bu enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınabilmesi için TANAP ve TAP Projeleri 

de düşünülmektedir. 

Yukarıda da görüldüğü gibi dünyanın çok zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip bu ülkeler sahip oldukları 

kaynakları güvenli ve uygun koşullar altında ihtiyacı olan ülkelere başta Çin olmak üzere Türkiye ve AB ülkelerine 

taşıyacak boru hatlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bölgedeki ülkeler arasındaki siyasal çekişmeler ve üstünlük kurma 

çabaları zaman zaman bu hatların güvenliğini tehdit etmektedir. Bu lojistik çabalar gerek kaynak ülkeler için 

gerekse boru hatlarının geçtiği ülkeler için önemli gelir kaynağıdır (Meherremova, 2015). 

Görüldüğü gibi petrol ve doğalgaz gelirleri bu Cumhuriyetlerin vergi yerine koyabilecekleri çok önemli devlet 
gelirleridir. Bu nedenle de bu kaynakların etkin kullanımı, satışı, aktarılması bu ülkelerin üzerinde durdukları en 

önemli konulardır. Rusya’nın bu ülkeler üzerindeki gücünü kaybetmek istememesi, Çin’in enerjiye bağımlılığı, 

ABD ve AB ülkelerinin de Rusya’nın gücünü zayıflatma politikaları bu bölgedeki enerji politikalarını etkileyen 

temel unsurlardır. 
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 6  Değerlendirmeler ve Sonuç 

AB ve OECD üyesi ülkeler başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde çoğunlukla enerji vergilendirmesinin, 

öncelikle kaynakların sahip olduğu karbon içeriği ve emisyon salınımı göz önünde bulundurulmak suretiyle 

ayarlandığı göze çarpmaktadır. Bu durum, çevresel vergilerin çevreci bir anlayışla ele alındığını ortaya 

koymaktadır. Türkiye’de, çevresel vergilerin toplam gelirler içerisindeki ağırlığı oldukça yüksektir. Ancak bu 

durum, enerji vergilendirmesinin çevreci bir anlayışla sistematize edildiği anlamına gelmemektedir. Vergi yükü, 

ağırlıklı olarak ulaşım yakıtları üzerinde toplanmış; ulaşım yakıtları üzerinde sürekli oranı artan vergiler, 

Türkiye’yi bu alanda en yüksek vergi oranına sahip OECD üyesi ülke konumuna getirmiştir. Trafik yoğunluğu, 

trafik kazaları, gürültü gibi negatif dışsallıkların fiyatlandırılması amacıyla, tüm dünyada ulaşım sektöründe 
vergilendirme oranları diğer sektörlere kıyasla daha yüksektir. Fakat Türkiye’de bu farkın aşırı derecede açık 

olması; mali araçların çevreci amaçlardan ziyade, devlet hazinesine gelir yaratma amacıyla kullanıldığının bir 

göstergesidir.  

Yenilenebilir kaynakların teşvikine vergisel araçlar bağlamından bakıldığında ise, dolaylı vergilerde sağlanan 

indirim ve istisnaların yanı sıra, dolaysız vergilendirme bakımından da ayrıcalık sağlanmasının önünde herhangi 
bir engel bulunmamaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten kuruluş ve kişiler bakımından, en azından 

yatırım ve kuruluş dönemi sayılabilecek dönemler açısından, belli bir kar düzeyine erişinceye kadar, gelir ve 

kurumlar vergisi bakımından getirilecek vergi istisnaları veya tecil-terkin düzenlemelerinin, özel sektör 

yatırımlarına ivme kazandırabileceği düşünülmektedir (Dağ, 2017). 

Türkiye’de kömür endüstrisine sağlanan teşvikler sadece vergi istisnalarından ibaret olmayıp bu alanda sağlanan 

ciddi bir sübvansiyon söz konusudur. Fosil kaynak sübvansiyonlarına son verilmesinin ve emisyon ticareti 
sistemine geçişin acilen masaya yatırılması ve uygulanabilirliğinin araştırılması gerekmektedir.  

Yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması açısından Türkiye’deki düzenlemelere bakıldığında, son dönemde 

üreticileri teşvik amacıyla etkili olması beklenen mali araçların devreye sokulduğu dikkat çekmektedir. 6094 sayılı 

Kanun ile getirilen “YEK Destekleme Mekanizması” uyarınca, 18/5/2005 ila 31/12/2015 tarihleri arasında 

işletmeye girmiş veya girecek, mekanizmaya tabi üretim lisansı sahipleri için, yenilenebilir kaynağın türüne göre 

belirlenmiş fiyat destekleri, on yıl süre ile uygulanacaktır. Fiyat desteğinin yanı sıra, üretilen enerji fazlasının satın 
alınma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tesislerde kullanılan mekanik ve elektro mekanik 

ekipmanlar, Türkiye’de üretildikleri takdirde, YEK üreticilerine, “yerli katkı ilaveleri” adı altında, ilave bir teşvik 

sağlanacaktır. Bu düzenlemeleri takiben, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine ilişkin lisans taleplerinde artış 

yaşanması beklenmektedir. 02.10.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 

Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında ise tüketiciler, maliyeti çok yüksek olmayan santraller, paneller ve 

düzenekler aracılığıyla elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler; ihtiyaç fazlası enerjiyi ise üretici konumuna 

geçerek, belirlenen teknik kriterlere göre sisteme bağlanarak satabileceklerdir. Getirilen düzenlemeler güncel 

olduğu için henüz etkileri yeni yeni saptanabilmekle birlikte, bu düzenlemeler vasıtasıyla özellikle rüzgar enerjisi 

ve güneş enerjisi gibi kurulumu basit ve kolay, küçük ölçeklerde enerji üretmeye elverişli YEK’lerin 

yaygınlaşmasının sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Netice itibariyle, enerji ve çevre bağlamındaki düzenlemeler bakımından AB ülkelerinin bir miktar gerisinde 

kalmış Türkiye’de, son dönemde olumlu kabul edilebilecek düzenlemeler de uygulamaya konmakla birlikte; 

hazineye gelir yaratma amaçlarından ziyade çevreci amaçları ön plana çıkaracak uzun vadeli enerji hedeflerinin 

belirlenmesi ve bu kapsamda oluşturulacak politikaların istikrarlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu 

politikaların hayata geçirilmesinde ise, kuşkusuz en büyük araçlardan birini mali düzenlemeler oluşturacaktır. 
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Ekonomik Gelişmede Rekabet Hukukunun Önemi 

The Importance of Competition Law in Economic Development 

Assoc. Prof. Dr. Gürsel Özkan (Turkish State Council, Turkey) 

Abstract 

An economic system within competition is secured has fatal role for countries. Because, government has many 
important duties two of which are providing economic and social welfare. Protection of competition paves the way 

for using resources efficiently, producing cheap and quality commodities and services, providing of innovation in 

technology. Competition which is the basis of market economy provides suppliers and demanders come together 

freely in market conditions. In this way, competition means that distributing limited sources of society effectively 

and using these sources efficiently, providing quality and affordable commodities and services to consumers. 

Especially, providing global, local or national market economies processing compatible with competition law is 

possible by determining, accepting and implementing the universal rules which are related to competition law. It 

is certain that the agreements, verdicts and applications which are blocking or impairing competition in market of 

commodity and service should be prohibited. Also, the institutions which abuse their sovereignty of market should 

be prevented from doing this. Judicial control path is available for providing the implementation of rules related 

to competition law in other word providing sanction of preventions. 

 1  Giriş 

Rekabet ve tekelleşme aslında kapitalizme özgü bir sorundur. Amerika Birleşik Devletleri 19. yüzyılın 

sonlarında çok önemli ekonomik büyüme ve dönüşüm yaşamıştır. Sanayi devrimi, çok sayıda icadın ve üretim 

tekniklerinde köklü değişikliklerin ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. Buhar, benzin, maden kömürü ve petrolün 

enerji kaynağı olarak kullanımı, demir-çelik üretiminde önemli gelişmelerin meydana gelmesi, imalat sanayiinde 

otomatik makinaların - basit aletlerin yerini alması sonuçta üretim artışını getirmiş ve büyük ölçekli üretim 

yapılması mümkün olmuştur (Ilıcak, 2008). Demiryolu uzunluğu 1865’de 35.000 mil iken 1900’de 193.000 mile 

ulaşmış, 1865’de bir tonluk kargonun mil başına 2 cent olan reel taşıma maliyeti, 1900’de 0.75 cente kadar 

düşmüştü(Cashman, 1993) . Bu gelişme, hammaddeler ile tarımsal ve sınai ürünlerin üretildikleri yerlerden 

kentlere taşınması ve büyümenin daha da hızlanması anlamına geliyordu. Üretim, dağıtım ve pazarlamada ölçek 

ekonomilerinin ortaya çıkması ve taşıma maliyetlerinin düşmesi; bir çok firmanın rekabet gücünü etkilemiş, yeni 
ortaya çıkan büyük firmalar, yerel pazarlardan ulusal ve uluslararası alanlara yayılmış, gerçekleşen büyük ölçekli 

üretim, önce yerel piyasa ölçeğinde, sonra bölgesel ve oradan da ulusal ölçeğe ve uluslararası alana taşarak pazarda 

yoğunlaşma yaşanmıştır.  

Yeni ortaya çıkan büyük şirketler, önce kartelleşme, daha sonra da yatay ve dikey birleşmelerle ve rakip firmaları 

satın alma yollarıyla yapısal değişim gerçekleştirmiş, küçük firma zincirlerini oligopol ve monopollerden oluşan 
karmaşık ağlara dönüştürmüştür.  

19. yüzyılın son çeyreğinde ABD’de, havuz anlaşmaları, tröstler, holding şirketler ve birleşmeler yoluyla yıkıcı 

rekabet şirket kapitalizmi aşamasına ulaşmış, bu gelişmeler karşısında, başta özel mülkiyet olmak üzere mülkiyet 

haklarını güvenceye almak, kamu yararını gerçekleştirmek ve genel refahı sağlayarak tüketicileri korumak 

amacıyla hukuk aracılığıyla sınırlama yapmak zorunlu hale gelmişti (Ilıcak, 2008). Meşhur Sharman Antitröst 

Yasası işte böyle bir süreçte 2 Temmuz 1890 tarihinde yasalaştı.  

Ülkemizde ise böyle bir süreç yaşanmamış, rekabet ve tekelleşme yasama organınca serbest piyasa ekonomisinin 

zorunlu gereği olarak değerlendirilmiş ve 1994 tarihinde yasal düzenleme yapılmıştır. 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesinde, rekabetin, mal ve hizmet piyasalarındaki 

teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış olduğu düzenlenmiştir. Kâr, satış 

miktarı ve pazar payı gibi belirli iktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla ekonomik birimler arasında ortaya çıkan bu 

yarış veya karşıtlık şeklindeki ilişkiler sürecinin tümü, rekabet kavramını oluşturmaktadır.  

Devletin en önemli görevlerinden biri toplumun ekonomik ve sosyal yönden gelişmesini sağlamaktır. Bu 

gelişmenin sağlanması ise etkin piyasa ekonomisinin diğer bir ifadeyle rekabetin geçerli olduğu bir ortamda 

mümkün olabilecektir. Rekabetin olmaması, ülke kaynaklarının toplumsal ihtiyaçlara ve halkın taleplerine göre 

dağıtımını engellerken, kaynakların verimli kullanılamaması nedeniyle azalan ekonomik verimliliğe neden 

olmakta, sonuçta genel refahı olumsuz etkilemektedir. 

Pazar ekonomisi rekabet ilkesine dayanmaktadır. Serbest rekabete dayalı bir ekonomi hem kaynakların etkin 
kullanımını sağlamakta, hem de rakip malların fiyatlarının düşmesine yol açmakta, sonuçta pazarda daha büyük 

paya sahip olmak isteyen işletmelerin kalitelerini arttırmalarına sebep olmaktadır. Serbest rekabetçi yapının 

getirdiği bu ekonomik yarış, ülke ekonomisinin sürekli ve dengeli bir biçimde gelişmesini gerçekleştirmektedir. 
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Teşebbüslerin ekonomik kararlarının serbest piyasanın işleyişini olumsuz etkilememesi için belli usul kurallarına 

bağlı olarak ekonomik faaliyetini sürdürmesinin sağlanması, rekabetin hukuken düzenlenmesini zorunlu 

kılmaktadır. 

Rekabet sadece ülke sınırları içindeki ekonomik birimlerin yarışı şeklinde dar anlamıyla değerlendirildiğinde; 

ulusal hukuk düzenlemeleri ile rekabete aykırı tutum ve eylemlerin önlenmesi hukuken mümkün bulunmaktadır. 

Ancak asıl uluslararası nitelikteki ekonomik birimlerin, gerek ülke ekonomileri için gerekse ekonomik sektör 

birimleri bakımından dikkate alınması gereken rekabet kurallarının hukuken düzenlenmesi büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle bölgesel düzeyde ekonomik kararların serbest piyasa şartlarında alınmasının sağlanması 

öncelikle rekabet kurallarının hukuken düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. 

 2  Rekabet Hukukunun Anayasal Dayanağı 

Rekabet etme hakkı, Anayasanın 48. maddesinde özel teşebbüs kurma özgürlüğünün doğal bir sonucudur. 

Serbest piyasa ekonomisinin temelleri başlıca iki güvence ve bir sınırlamaya dayanmaktadır. Mülkiyet hakkı ve 

sözleşme yapma özgürlüğü serbest piyasa ekonomisinin güvencesini oluştururken, bu hakların kötüye kullanılması 

ihtimali, hakların özüne dokunulmadan “kamu yararı” çerçevesinde sınırlandırılması ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır. 

Anayasanın 35. maddesinin ilk cümlesi “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir” şeklindedir. Bu hüküm, 

mülkiyet hakkını anayasal güvenceye kavuşturmaktadır. Anayasanın 48. maddenin ilk fıkrası “Herkes, dilediği 

alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir” şeklindedir. 

Teşebbüs özgürlüğünün sınırları Anayasanın 167. maddesinde Devlete verilen görev ile somutlaştırılmıştır. Buna 

göre; “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı ve 

geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeleri önler.” 

Madde gerekçesinde ise, piyasaların denetlenmesindeki zorunluluğun, anayasal bir direktif olarak düzenlenmesini 

zorunlu kıldığı, rekabetin ortadan kalktığı, tekellerin ve kartellerin fiyatları oluşturduğu ve etkilediği üretim-fiyat 

çizgisinin dışına da taşırabildiği bir toplum olmanın sakıncalarının önlenmek istendiği açıklanmıştır. 

Anayasanın 172. maddesinde; “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini 

koruyucu girişimlerini teşvik eder.” düzenlemesine yer verilmiştir. Maddenin gerekçesinde, tüketicinin fiyat ve 

kalite açısından korunmasının, serbest rekabet şartlarının sağlanması, tekel ve kartellerin önlenmesi ile güvenceye 

alınabileceği belirtilmiştir. 

 3  Rekabet Hukukunun Amacı ve Önemi 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Genel Gerekçesinde, mal ve hizmetler açısından 

piyasaları etkilemeye ve rekabeti kısıtlamaya yönelik teşebbüsler arası anlaşma veya kararlar ile pazardaki hâkim 

durumun kötüye kullanılması ve tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti bozacak şekilde yoğunlaşmaların 

önlenmesine ilişkin düzenleyici ve yasaklayıcı hukuki düzenlemelerin tümüne “rekabet sınırlamaları hukuku’’ 

veya “kartel hukuku’’ ya da kısaca “rekabet hukuku’’ denilmekte olduğu belirtilmiştir. 

Rekabet Terimleri Sözlüğünde rekabet hukukunun, rekabetin korunmasına ilişkin kurallar olduğu belirtildikten 

sonra rekabet hukukunun temel amacının, piyasa ekonomisinin ve dolayısıyla serbest rekabetin benimsendiği 

sistemlerde etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması için gerekli düzenlemeleri içermektedir. Rekabeti 

engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı teşebbüsler arası anlaşmalar, teşebbüs birliği kararları ve uygulamalar ile 

piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarının önlenmesi, piyasalardaki rekabetin 

tesisi için birleşme-devralma işlemlerinin kontrolü ve gerekli düzenleme ve denetlemelerin yapılarak rekabetin 

korunması olduğu ifade edilmiştir. 

Rekabete ilişkin hukuki düzenlemeler, devletin piyasalara veya ekonominin kendi doğal seyri içinde 

yönlendirilmesine müdahalesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu konudaki hukuki düzenlemeler, rekabet özgürlüğü 

alanlarının belirlenerek teşebbüslere eşit ve serbest bir şekilde rekabet edebilme fırsatını sunmak amacıyla 

yapılmaktadır. Bu anlamda rekabet hukuku, devlete; ekonomiye, serbest rekabeti kurma ve koruma amacıyla 

müdahalede bulunma imkânı sağlamaktadır (Aslan, 2017). Bu müdahalenin nedeni rekabet sayesinde daha düşük 

fiyatlar ile daha kaliteli ürünlerin elde edilmesi ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin bir parçası olan fırsat 

eşitliği ve girişim özgürlüğünün sağlanmış olmasıdır. 

Rekabet hukuku bakımdan tüketicinin korunması büyük önem taşımaktadır. Piyasada belirli bir mal aranılandan 

daha çok bulunursa, rekabetin geçerli olduğu serbest pazar koşulları, bu malın fiyatının düşürülmesini 

gerektirecektir. Düşük fiyat; tüketimi çoğaltırken, üretimin azalmasına neden olacaktır. Böylece rekabet, arz ve 

talep arasındaki dengeyi fiyat mekanizması aracılığıyla otomatik olarak kurmaktadır. Rekabet sayesinde 

piyasaların tekeller tarafından kapatılması önlenmekte, bunun sonucu olarak; tüketiciler korunmakta, çalışanların 

istismarı önlenebilmektedir. Bu anlamda, rekabet ekonomik etkinliği sağlamakta, etkinlik ise dolaylı yoldan 

tüketici isteklerinin en az maliyetle tatminini mümkün kılmaktadır. Rekabete dayalı piyasadaki fiyat mekanizması 

tüketicilerin daha ucuz ve daha kaliteli mallar bulabilmesini sağlamakta, rakip firmalar kendi ürünlerini daha fazla 
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satabilmek için birim maliyetleri düşüren daha yeni teknolojilere ihtiyaç duymakta, bu ihtiyaç yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Rekabet hukuku bir yandan da, küçük ve orta ölçekli işletmelerin aralarında işbirliği yapmalarını teşvik ederek, 

daha etkin hale gelmeleri ve büyük işletmelerle rekabet edecek güce erişmelerini sağlamaktadır. Yine geri kalmış 

bölgelerde rekabet kanunlarının getirdiği yasaklamaların daha yumuşak uygulanmasını sağlayan düzenlemelerle 

rekabet politikası, bölgesel kalkınma politikalarını bütünleyici bir araç olarak da kullanılabilmektedir (Aslan, 

2017). 

Ekonomik piyasada faaliyet gösteren aktörler arasındaki rekabet, daha verimli üretim ve işletmeciliği 

beraberinde getirirken, daha az kaynak kullanılmasını, daha az maliyetle üretim yapılmasını, teknolojik yenilikler 

ve gelişmenin sağlanmasını teşvik edici bir işlev üstlenmektedir. Daha kaliteli mal ve hizmetin daha ucuz fiyata 

satın alabilme fırsatı doğmasının tüketici ve toplumsal refah düzeyinin artması sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur. 

Nitekim 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde rekabetin sınırlanmasına izin 

verilebilecek konular arasında “tüketicinin yararı” açıkça gösterilmiştir. Yine Kanun’un 6. maddesinin (e) 

bendinde hâkim firmanın tüketici zararına olabilecek bazı faaliyetleri yasaklanmaktadır. 

Rekabet hukuku bir açıdan özgürlüklerin güvencesini oluşturmaktadır. Gerçekten rekabetin sağlandığı 

pazarlarda giriş engelleri yoktur. Yani bu pazarlara girmek isteyen işletmeler ve kişiler ekonomik özgürlüklerini, 

ticari özgürlüklerini ve seçme haklarını bu yönde kullanabileceklerdir. Rekabetin kısıtlandığı pazarlarda ise, üretim 

miktarı ve fiyatın tespitinde ürünün arz edildiği tüketicilerin tercihlerinin hiçbir önemi yoktur. Ekonomik 

tercihlerin tüketiciler yerine, tekeller ya da karteller tarafından yapılması, ekonomik güce sahip olanların siyasi 

hayatta da egemen olmalarını sağlamaktadır. 

Özellikle belirtmek gerekir ki, yukarıda yapılan değerlendirmeler, gelişmiş ülkeler açısından geçerlilik 

taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bakımından ise, sanayileşmek rekabeti sağlamaktan daha öncelikli bir yer 

tutmaktadır. Gerçekten de gelişmekte olan ülkelerin yapısal sorunları rekabet politikalarının, gelişmiş ülkelerin 

rekabet politikaları ile aynı olamayacağını göstermektedir. Çünkü gelişmiş ülkelerde, tüketiciler için düşük fiyatın 

sağlanması rekabet politikası için önemli bir hedef iken, gelişmekte olan ülkeler için temel hedef kalkınmadır; 

üretimin uzun vadede büyümesini sağlamaktır. Kalkınma için yatırımın da yüksek oranda olması gerekmektedir. 

Yatırımın yüksek olması için girişimcilerin yatırım eğiliminin teşvik edilmesi önem taşımaktadır. Ancak, rekabet 

sonucunda elde edilecek kârın düşük olması yani rekabetin artmasının aşırı karları ortadan kaldırarak işletmeleri 

normal kar ile çalışmaya zorlaması gelişmekte olan ülkelerde yatırım eğilimini kıracaktır. Dolayısıyla gelişmekte 

olan ülkeler için çok yoğun rekabet, rekabetin çok az olması kadar zararlıdır. Bu ülkelerin ihtiyacı, yatırım 
eğilimini ortadan kaldıracak kadar yoğun bir rekabet değildir. Gelişmekte olan ülkeler kalkındıkça rekabet 

düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadırlar (Sabır, 2013). 

 4  Rekabet Hukuku Kavramları, Uygulamalar ve Danıştay Kararları 

Rekabet politikasının üzerine odaklandığı ve bunlara karşı çeşitli kurallar geliştirdiği üç temel firma davranış 

tipi; piyasada rakip firmalar arasındaki, üretimi veya fiyatları belirlemeye ya da pazarları paylaşmaya yönelik 
rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar (kartel anlaşmaları), birleşmeler ve piyasa hâkimiyetinin kötüye kullanılmasıdır. 

Öncelikle rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, rekabet hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Teşebbüslerin 

birbirleriyle anlaşarak kendi iradeleriyle rekabeti kısıtlamaları olan kartel anlaşmalarıyla, hukuki ve iktisadî 

varlıklarını koruyan teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, belirli bir malın üretimi, pazarlanması ve fiyatı ile ilgili 

ortak bir tutum içine girerler. Örneğin, aynı malı üreten iki üreticinin önümüzdeki yıl için fiyatları belirli bir oranda 

arttıracaklarına ilişkin yapacakları bir anlaşma rekabeti bozar ve böyle bir sözleşme bu işletmelerin aralarında fiyat 
karteli kurdukları anlamına gelir. 

Tekellerin rekabeti kısıtlayıcı etkisi ise, tekelin bir piyasa içinde ileriye doğru, yani müşterilerine karşı ya da 

geriye doğru yani kendi hammaddesini karşıladığı kişilere yönelik piyasa koşulları açısından bağımsız hareket 

etme gücüne sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu durumda tekelin kararları başka kişilerin özgürce karar 

vermelerini engeller. Ancak, burada rekabet kuralları açısından, tekelin kendisinin, sadece tekel olduğu için rekabet 
kurallarını ihlal ettiği anlamı çıkarılmamalıdır. Rekabet kuralları tekeli tekel olduğu için değil, tekel gücünü kötüye 

kullanması halinde cezalandırmaktadır. 

Bir piyasanın tekelleştiğine dair en önemli gösterge, söz konusu piyasada tek bir satıcının faaliyet göstermesi 

değil; bir firmanın ilgili piyasanın önemli bir kısmını kontrol etme yeteneğine yani tekel gücüne ulaşarak, 

piyasadaki fiyat veya miktar ikilisinden herhangi birini, diğer oyunculardan bağımsız olarak belirleyebilmesidir. 

Rekabet hukukunun belirtilen amacı ve önemi dikkate alındığında, rekabet hukukunun temel kavramlarının 

genel olarak belirtilmesi ve bu kavramlar esas alınarak rekabet otoritesi tarafından alınan kararların ortaya 

konulması uygun olacaktır. Ayrıca bu kararlara karşı açılan iptal davalarında Danıştay’ın görüşünün bilinmesi de 

önem taşımaktadır. 
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 4.1  Kartel 

Kartel; fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının 

kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekabeti 

sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemler (Rekabet Terimleri Sözlüğü, 2014.) olarak tanımlanmaktadır. Sözlük 

anlamı olarak kartel, aynı malı üreten birbirine rakip iki veya daha fazla firmanın aralarındaki rekabeti önleyerek 

kârlarını artırmak amacıyla ayrı ayrı hukuki varlıklarını koruyarak ne kadar mal üretileceğini, malın hangi birim 

fiyattan satılacağını ve elde edilecek kârın nasıl paylaşılacağını belirleyerek oluşturdukları tekelci güç demektir. 

Aslında kartel davranışı “fiyat tespiti”, “arz miktarının kontrolü”, “pazar paylaşımı” ve “ihalelerde danışıklı 

hareket” şeklinde dört grupta toplanabilecek davranışlardan oluşmaktadır. Kartel, 1998 tarihli “Açık Kartellere 

Karşı Etkili Eylemlere İlişkin OECD Tavsiye Kararı”nda; fiyat tespiti, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi, arz 

miktarının kısıtlanması veya kotalar konulması, müşterileri, sağlayıcıları, bölgeleri ya da ticaret kanallarını 

paylaşmak konusunda rakipler arasında yapılan rekabeti sınırlayıcı, anlaşma, uyumlu eylem veya uzlaşmalar” 

olarak tanımlanmıştır (Kekevi, 2008. ). İyi giyimli hırsızlar olarak görülen ve serbest pazar ekonomisinin 
kanserleri, antitröst alanındaki en büyük kötülük gibi tanımlamalarla anılan kartellere karşı mücadelenin rekabet 

otoritelerinin birinci önceliği olması gerektiği kabul edilmektedir (Arı ve Kırmızıgül, 2011). 

Ekonomiye verdikleri zararın büyüklüğüne paralel olarak, en ağır rekabet ihlali kabul edilmelerine karşın, 

kartellerle mücadele rekabet otoriteleri için hiç de kolay olmamaktadır. Çünkü kartellerin en büyük özelliği gizli 

anlaşma niteliğini taşımalarıdır. Farklı seviyelerdeki düzenli fiyat ve kota toplantıları, izleme ve denetleme 

mekanizmaları, cezalandırma araçları ile karteller planlı ve iyi organize olmuş gizli örgütler şeklinde 
çalışmaktadırlar. Organize bir şekilde çalışan karteller varlıklarını gizlemek amacıyla yazılı delil oluşturmaktan 

kaçınmak, tutulması zorunlu bilgileri elektronik ortamlarda şifrelemek, mevcut delilleri ulaşılamayacak yerlerde 

saklamak, kartel toplantılarını başka organizasyonların arkasına gizlemek, karteli organize etmek için paravan 

şirketler kullanmak, kartel toplantılarını rekabet otoritesinin yetki alanı dışında yapmak gibi tedbirlere 

başvurmaktadırlar. Bu nedenle kartellerin ortaya çıkarılması çok ciddi bir delil toplama ve ispat faaliyetini 

gerektirmektedir (Arı ve Kırmızıgül, 2011). 

Kartel soruşturmasının niteliği hakkında bilgi vermek bakımından örnek uygulamalara değinmek yararlı 

olacaktır. 

4.1.1. Sivas ilinde faaliyet gösteren Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının (MTSK) Karteli kararı: Rekabet Kurulunca 

rekabetin ihlâl edildiğine ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, Sivas il merkezindeki sürücü kurslarının 

kurdukları bir Dernek çatısı altında rekabete aykırı faaliyetlerinin tespiti sonrası elde edilen delillere göre, 
MTSK’ların Dernek'ten bağımsız olarak kendi aralarında hizmetlerin satım fiyatının ve satım koşullarının 

belirlenmesine ve müşteri paylaşımına yönelik ortak karar aldığı, bünyesinde bir araya geldikleri Dernek'in ise 

alınan kararlarda koordinasyon sağlayıcı bir etkisinin olduğu ve anlaşmanın uygulanmasını ve anlaşmaya 

uyulmasını çeşitli cezalar uygulayarak temin etmeye çalıştığı, teşebbüsler arası rekabeti kısıtlayıcı anlaşmanın 

01.07.2008 tarihinde Sivas il merkezinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının bir araya gelerek hazırladıkları 

Protokol ile başladığı, bu Protokol uyarınca uzun süredir ortak verilen ücret ilanlarına uyum sağlanmasına yönelik 

tedbirler alındığı, anlaşmadan cayanların tespitini sağlayan ve sürücü kursları arasında müşteri paylaşımına yol 

açan havuz sistemine geçildiği, ayrıca her kursun 50.000-TL'lik senetler vermesi sağlanarak Protokol kurallarına 

uymayan sürücü kurslarına çeşitli cezalar uygulandığı belirlenmiştir (Rekabet Kurulu'nun 22.03.2010 tarih ve 10-

25/350-124 sayılı kararı). 

Rekabet Kurumu; taraflar arasında fiyat belirleme ve müşteri paylaşımının olduğu, Dernek çatısı altında 

anlaşmaya uymayan teşebbüslerin denetlenmesi ve cezalandırılması konusunda faaliyet yürütüldüğü ve bunlar 

arasında uygun illiyet bağının bulunduğu tespitlerini yaparak teşebbüslerin “kartel” olarak nitelendirilen 

davranışlarının cezalandırılmasına karar vermiştir. 

Danıştay; “Dava konusu Kurul kararı, dayanağı soruşturma raporu ve eklerine göre, davacının; Derneğe üye 

olduğu, Dernek defteri kayıtlarına göre 23.02.2009 tarihli karar ile disiplin kuruluna sevk edildiği, havuz 

dağılımına uymadığı gerekçesiyle 1.000.-TL ile cezalandırıldığı, ancak cezanın tahsil edilmediği, havuz sistemi 

uygulamasına geçilmesi yönünde alınan Dernek kararına kabul beyanında bulunduğu, 26.02.2009 günü toplanan 

disiplin kurulu toplantısında 2.500.-TL ile cezalandırıldığı, 2008-2010 yılları arasında diğer kurslarla aynı fiyatı 

belirlediği, belirlenen fiyatlara %100 oranında uyulduğunun anlaşıldığı” gerekçesine yer vermiş ve Rekabet 

Kurulu kararında hukuka aykırılık görmeyerek davayı reddedilmiştir (Danıştay 13. Dairesi, E. 2011/631, K. 

2017/3796, K.T. 14.12.2017). 

 4.2  Uyumlu Eylem 

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama 

amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası uyumlu eylemler 

hukuka aykırı ve yasaktır. Teşebbüsler arasında bir anlaşmanın varlığı tespit edilemese bile, teşebbüsler arasında 

kendi bağımsız davranışları yerine geçen bir koordinasyon veya pratik bir işbirliği sağlayan doğrudan veya dolaylı 

ilişkiler de eğer aynı sonucu doğuruyorsa yasaktır. Böylece teşebbüslerin kanuna karşı hile yolu ile rekabeti 

sınırlayıcı uygulamaları meşru göstermeleri engellenmek istenmektedir (Rekabet Terimleri Sözlüğü, 2014.). 
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Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerine ilişkin faiz oranı, ücret ve 

komisyonların birlikte belirlenmesi konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 

sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesine aykırı davranıp davranmadıkları konusunda yapılan 

soruşturma sonucu, ilgili ürün pazarında faaliyet gösteren 12 banka hakkında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir (Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı kararı). 

Bankalar tarafından bu karara karşı açılan davalar, “…soruşturma konusu bankaların mevduat, kredi, kredi kartı 

hizmetleri, faiz oranları ve birtakım ücretlerin belirlenmesi konularında piyasada rekabeti engelleme, bozma ya 

da kısıtlama etkisi doğuran veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde 

bulundukları, ticari sır niteliğindeki bilgileri birbirleriyle paylaştıkları, piyasaya yönelik kararların uyum ve 

müzakere içinde beraberce alınmasına yönelik irade mutabakatı doğrultusunda hareket ettikleri, bu mutabakat 

kapsamında kararlaştırılan hususların hayata geçirildiğinin iktisadi analiz ve grafiklerle sabit olduğu dikkate 

alındığında, söz konusu anlaşma ve uyumlu eylemlerin tarafı olan davacı Banka tarafından 4054 sayılı Kanun'un 

4.maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldığı” gerekçesiyle reddedilmiştir (Ankara 2. İdare Mahkemesi, 
E.2014/2000, K. 2015/258, K.T. 20.02.2015). 

Bu kararın temyiz istemini Danıştay gerekçeyi değiştirerek; “Rekabeti ihlal edici amacın belirlenebildiği 

durumlarda, rekabete aykırı olduğu iddia edilen fiil ve davranışların mahiyetinin belirlenmesi asgari seviyede 

önem taşımaktadır. ... Rekabet açısından önemli olduğunda kuşku bulunmayan geleceğe ilişkin fiyat ve maliyet 

gibi bilgilerin piyasada rekabet edilen başka bir teşebbüsle paylaşılmasında rekabeti ihlal edici bir amacın olduğu 

şüphesinin ortaya çıkacağı açıktır. Rekabete hassas bilgilerin paylaşımının belirli bir süreç dâhilinde tekrarlanıyor 
olması da bu şüpheyi destekler ve bir anlaşmanın varlığını ortaya koyar niteliktedir. Ayrıca bilgi paylaşımının 

tekrar etmiyor olmasının, rekabete hassas bilgi paylaşımını rekabete aykırı bir anlaşma olmaktan çıkarmayacağı, 

bu durumun her somut olayın niteliğine göre ilgili mercilerce değerlendirileceği de açıktır. Bankacılık sektöründe 

faaliyet gösteren teşebbüslerin, çeşitli bankacılık hizmetlerine yönelik uygulanan faiz oranlarını ve ücretleri 

birlikte belirlemek üzere rekabeti sınırlayıcı nitelikte eylemlerde bulundukları, söz konusu eylemlerin mevduat 

(kamu bankaları açısından kamu mevduatı da dahil olmak üzere), kredi ve kredi kartı hizmetlerini konu edinen bir 

uzlaşma kapsamında vuku bulduğu, uzlaşmanın ortak paydasını, fiyat stratejilerinin birlikte belirlenmesinin 

oluşturduğu, uzlaşmanın unsurlarının belirlenmesi, uygulanması ve takibinin ise taraflar arasında gerçekleştirilen 

bir dizi iletişim, bilgi paylaşımı ve mutabakat vasıtasıyla ifa edildiği, uzlaşmaya ilişkin olarak, yerinde yapılan 

incelemelerde belgeler elde edildiği, bu belgelerin içeriklerinden soruşturmaya taraf bankalar arasında rekabete 

hassas bilgilerin bir anlaşma kapsamında paylaşıldığı, bazı belgelerde pazarda rekabet eden bankaların üst 
yöneticilerinin kahvaltılarda buluştukları, bu buluşma ve görüşmeler neticesinde bir anlaşmanın varlığını ortaya 

koyar nitelikte bilgi paylaşımlarının yapıldığı dosyada bulunan belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı teşebbüsün; 

soruşturma kapsamında elde edilen Belge-6’dan ve belgeye dayalı yapılan iktisadi analizlerden konut, ihtiyaç ve 

taşıt kredilerine ilişkin rekabet halinde olduğu bankalarla ilgili dönemde bir uzlaşı ile hareket ettiği, Belge-9’dan 

“konut kredisi refinansmanı” konusunda müşterileri bilgilendirme amacıyla sms yollanmaması hususunda 

centilmenlik anlaşmasının tarafı olduğuBelge-11 ve Belge -17’den rakibi konumunda olan teşebbüsle geleceğe 

yönelik rekabete hassas bilgilerini paylaştığı anlaşılmaktadır.” şeklinde gerekçeyi değiştirerek reddetmiş ve kararı 

onamıştır (Danıştay 13. Dairesi, E. 2015/4548, K. 2015/4616, K.T. 16.12. 2015). 

 4.3  Hâkim Durum 

Hâkim durum, belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız 

hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü (Rekabet 

Terimleri Sözlüğü, 2014.) şeklinde tanımlanabilir. 

Hâkim durumun kötüye kullanılması ise, piyasada önemli ölçüde pazar gücüne sahip teşebbüslerin, pazardaki 

rekabet koşullarını rakiplerine kıyasla daha kolay bir şekilde etkilemeleri anlamına gelmektedir. 

Hâkim durumda bulunan teşebbüslerin sahip oldukları bu gücü, pazardaki rekabeti kısıtlayacak şekilde kötüye 

kullanmaları 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında yasaktır. Buna göre; hâkim durumun değil, bu durumun 

rekabeti kısıtlama amacıyla kötüye kullanılmasının yasaklanmış olması önem taşımaktadır. Bir teşebbüsün pazar 

gücü, teknolojik üstünlük, verimlilik ya da kaliteli ürün/hizmet gibi unsurlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle 
hâkim durumda olma hali 6. madde çerçevesinde bir ihlal oluşturmamaktadır. Bununla birlikte, hâkim durumdaki 

teşebbüs çeşitli uygulamalar ile bu durumunu kötüye kullanarak pazardaki rekabeti kısıtlamayı amaçlayabilir. Bu 

uygulamalara örnek olarak, rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, pazara yeni girmek isteyen 

teşebbüslerin engellenmesi, bir mal ile birlikte başka bir malın da alımının şart koşulması ve yüksek satış fiyatları 

uygulanması verilebilir (Rekabet Terimleri Sözlüğü, 2014.). 

Hâkim durumun kötüye kullanımı sonucunda bir ürünün ekonomik değeri ile fiyatı arasında makul olmayan 

düzeyde bir farklılığın bulunması “aşırı fiyat” uygulaması niteliğinde olmaktadır. Hâkim durumdaki firmaların 

aşırı fiyat uygulaması 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında “hâkim durumun kötüye kullanılması” olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Alüminyum radyatör sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren Feniş Teknik ve Sistem Ürünleri Müteahhitlik 

Ticaret Limited Şirketi'nin (Feniş) yetkili satıcısı olan davacı şirket tarafından, Feniş tarafından kendilerine 
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doğrudan mal verilmeyeceği, ana dağıtıcı olarak faaliyet gösteren üç ayrı şirketten mal alabileceğinin bildirilmesi 

üzerine Feniş tarafından uygulanan yeni dağıtım sisteminin kabul edilemeyeceği, hâkim durumun kötüye 

kullanıldığı ileri sürülerek Feniş hakkında soruşturma açılması istemiyle yapılan başvuru Rekabet Kurulu’nun 

13.10.2011 tarih ve 11-52/1319-470 sayılı kararıyla reddedilmiştir. 

Bu işleme karşı, hâkim durum değerlendirmesinin hatalı yapıldığı, uygulamalarla çelişkili bir karar verildiği, 

haksız rekabet yönünden inceleme yapılmadığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada Danıştay; “4054 sayılı 

Kanun'un 6. maddesi kapsamında, incelenen bir davranışın ihlâl teşkil edebilmesi için davranışı gerçekleştiren 

teşebbüsün ilgili pazarda hâkim durumda olması ve davranışın bir kötüye kullanma niteliği taşıması 

gerekmektedir…. Davacının gerek Rekabet Kurumu'na sunduğu şikâyet dilekçesinde gerekse dava dilekçesinde 

Feniş Teknik hakkında ileri sürdüğü rekabet ihlâli iddialarının değerlendirilebilmesi için söz konusu teşebbüsün 

ilgili pazarda hâkim durumda olması gerekmektedir. Ancak, şikâyete konu iddiaların gerçekleştiği dönemde Feniş 

Teknik'in hızlı bir şekilde pazar payı kaybı yaşadığı, pazarda 25'in üzerinde teşebbüsün faal olduğu, pazara giriş 

konusunda engellerin bulunmadığı, Feniş Teknik'in rakibi konumunda bulunan Radyal kısa unvanlı teşebbüsün 
%30 civarında pazar payının olduğu anlaşıldığından Feniş Teknik'in hâkim durumda olduğundan söz etmeye 

imkân bulunmamaktadır.” tespitini yapmıştır (Danıştay 13. Dairesi, E.2011/4632, K.2017/3542, K.T. 04.12.2017). 

Danıştay başka bir kararında da, hâkim durum tespitini, ilgili pazarda vazgeçilmez nitelikte olmamayı, başka 

üretici firmaların varlığını dikkate almış ve “ Atlas Copco'nun şap makinelerine uyumlu kompresörleri üreten tek 

firma olmadığı, Türkiye'de pek çok firmanın Atlas Copco dışında başka firmalardan mal temin edebildiği, Atlas 

Copco'nun ürettiği kompresörlerin davacının faaliyet göstermesi için vazgeçilmez nitelikte olmadığı 
anlaşıldığından bu kısım yönünden de dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesine 

yer vererek soruşturma açılmamasını hukuka uygun bulmuştur (Danıştay 13. Dairesi, E.2011/3223, K.2017/3538, 

K.T. 04.12.2017). 

Yine Danıştay; hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve rekabetin önemli 

ölçüde azaltılması söz konusu değilse birleşme veya devir yapmaya izin verilmesini hukuka uygun bulmuş ve “Set 
Group Holding A.Ş'nin sahip olduğu hisselerin tamamının Limak Anadolu Çimento İnşaat Malzemeleri Sanayi ve 

Ticaret A.Ş'ne devredilmesi işlemi sonucunda hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun 

güçlendirilmesi ve rekabetin önemli ölçüde azaltılması söz konusu olmadığından, işleme izin verilmesine ve 

davacının 14.03.2011 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 17.03.2011 tarih ve 11-16/300-96 sayılı Rekabet Kurulu 

kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.” (Danıştay 13. Dairesi, E.2011/2366, K.2017/3536, K.T. 04.12.2017) 

gerekçesiyle davayı reddetmiştir. 

Ancak Danıştay başka bir kararında, rakipler ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek piyasada belirleyici 

rol oynamayı hâkim durumda bulunmak olarak değerlendirmiş ve “Kurul tarafından, ilgili ürün pazarının, "GSM 

hizmetleri pazarı" ve "SİM kart, kontör kart, dijital kontör, aktivasyon ve diğer abonelik hizmetlerinin toptan ve 

perakende satışı pazarı" olarak belirlendiği, bahse konu ürün ve hizmetlerin tüm ülke çapında sunuluyor 

olmasından dolayı ilgili coğrafi pazarın "Türkiye" olarak kabul edildiği, davacı şirketin GSM hizmetleri pazarında 

alt yapıya ve 4054 sayılı Kanun'un 3. maddesinde yer verilen hâkim durum tanımına uygun olarak, "rakipleri ve 

müşterilerinden bağımsız hareket ederek" GSM hizmetleri piyasasında talep üzerinde belirleyici rol oynayan 

değişkenleri büyük ölçüde kendi stratejileri doğrultusunda belirleme gücüne sahip olduğu, 2008 ve 2009 

yıllarından itibaren rakip teşebbüslerle karşılaştırıldığında, ciro ve abone sayısı bazında yüksek bir pazar payına 

sahip ve 4054 sayılı Kanun çerçevesinde hâkim durumda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle iptal 

kararı vermiştir (Danıştay 13. Dairesi, E.2011/4560, K.2017/2573, K.T. 16.10. 2017) . 

 4.4  Bağlama Anlaşmaları 

Bağlama en geniş anlamıyla; satıcı konumundaki bir teşebbüsün bir ürünün satımını alıcının ayrı bir ürünü de 

alması koşuluna bağlamasıdır. Bağlama anlaşmalarında alıcı tarafından esas olarak talep edilen birinci ürüne 

“bağlayıcı veya bağlayan ürün”, bu ürünle birlikte alımı zorunlu kılınan ikinci ürüne “bağlanan ya da bağlı ürün” 

denmektedir (Rekabet Terimleri Sözlüğü, 2014.). Bağlama uygulamasının 4054 sayılı Kanun kapsamında rekabet 

ihlâli oluşturabilmesi için; uygulamanın bağlayan ürün pazarında hâkim durumda bulunan bir teşebbüs tarafından 

gerçekleştirilmesi, bağlayan ve bağlı ürünlerin iki ayrı ürün olması ve bağlama uygulamasının rekabet karşıtı 
piyasa kapamaya sebep olmasının muhtemel olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bazı bağlama uygulamalarında, teşebbüsün birden fazla üründe hâkim durumda olması mümkündür. Bağlamaya 

konu bu tür ürünlerin sayısı arttıkça rekabet karşıtı piyasa kapamanın ortaya çıkma ihtimali de artmaktadır. 

Danıştay; “… ilgili pazarlarda hâkim durumda olduğu ortaya konulan TÜPRAŞ'ın, 11.10.2008 - 01.01.2009 

tarihleri arasında benzin ve motorin ürünlerine dair fiyatlandırma davranışları (aşırı fiyat) ve 2008 yılında 

ALPET'e, 2009 yılında ise POAŞ'a karşı bir ürünün satışını bir başka ürünün de TÜPRAŞ'tan temin edilmesi 

şartına bağlamak ve bunun temini için arzı kısmak şeklindeki sözleşmelere ilişkin uygulamaları (bağlama) yoluyla 

hâkim durumunu kötüye kullandığı,” gerekçesiyle davayı reddetmiştir (Danıştay 13. Dairesi, E.2014/2458, 

K.2017/2511, K.T. 05.10. 2017) . 



SESSION 2D: Hukuk 427 

 4.5  Anlaşma Yapmayı Reddetme 

Hukukta genel olarak teşebbüsler arası anlaşma yapma özgürlüğü esas olmakla birlikte, rekabet hukuku 

kapsamında bazı durumlarda teşebbüse rakipleriyle anlaşma yapma yükümlülüğü getirilebilmektedir. Şöyle ki, 

zorunlu unsur olarak belirlenmiş bir mal veya hizmetin üretimini veya sunumunu kontrolünde bulunduran bir 

teşebbüse bu mal/hizmetin rakipler tarafından kullanımına yönelik anlaşma yapma yükümlülüğü getirilmekte, 

teşebbüsün doğrudan ya da dolaylı olarak bu ürünü rakiplerinin kullanmasını engellemesi ise anlaşma yapmayı 

reddetme/mal vermeyi reddetme olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu durumun gerçekleşmesi için teşebbüsün 
rakiplerinin faaliyette bulunduğu ve bu ürünün zorunlu unsur olarak nitelendirildiği pazarda faaliyetinin olması 

gerekmemektedir. Anlaşma yapmayı reddetme uygulaması, bir ürünün bir alıcıya tedariğini reddetme veya 

reddetme anlamına gelecek zorlaştırma uygulaması olarak da gerçekleşebilmektedir (Rekabet Terimleri Sözlüğü, 

2014.). 

4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin uygulanmasında hâkim durumdaki teşebbüslerin sahip oldukları pazar 

gücünün avantajından faydalanarak gerçekleştirdikleri tüketici refahını azaltıcı nitelikteki kötüye kullanma hâlleri 
Kanun tarafından yasaklanmaktadır. Hâkim durumdaki teşebbüsün mal vermeyi reddetme eyleminin 

mevcudiyetinin kabulü içi hâkim durumdaki teşebbüsün uzun süre mal vermekte olduğu müşterisine mal vermeyi 

reddetmesi şeklinde gerçekleşmesi, mal vermeyi kesmenin objektif gerekçelere dayanmaması, teşebbüsün bazı 

müşterilere mal satarken bazılarına ürün vermeyi reddetmesi, mal vermeyi kesmenin rekabeti kısıtlayıcı amacının 

olması, mal vermeyi kesmek için makul bir sebebin olmaması gerekmektedir. 

Danıştay pazarda hakim durumda bulunmama halinin mal vermenin / anlaşma yapmanın reddi sayılamayacağı 
tespitini yapmış ve “…ilgili ürün pazarının "fabrika üretimi sigara pazarı", coğrafi pazarın da "Türkiye" olarak 

tespit edildiği, anılan ürün pazarlarında incelenen dönem içerisinde BAT'ın hakim durumda olmadığının açıkça 

anlaşıldığı, BAT'ın ürünlerinin dağıtıcısı olan davacı ile anlaşma yapmamasının, BAT'ı rakiplerine karşı 

güçlendirmeyeceği, aksine satışlarını gerçekleştiren bir alt bayi ile ilişkisinin bozulacağı, bu nedenle BAT'ın 

rekabeti bu şekilde kısıtlama niyetinin olamayacağı, söz konusu eylemin, anlaşma yapmayı reddetme olarak da 

sayılamayacağı yönünde değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmaktadır. Dava konusu olayda, yukarıda anılan 

mal vermeyi reddetme fiilinin gerçekleşmesi için aranan şartların mevcut olmadığı anlaşıldığından dava konusu 

Kurul kararında bu yönüyle hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesine yer vermiştir (Danıştay 13. Dairesi, E. 

2011/2397, K.2017/3537, K.T. 04.12. 2017) . 

 4.6  Teşebbüs ve Teşebbüs Birliği 

Rekabet düzeninde klasik hukuk kişileri yerine “teşebbüsler” süje olarak yer almaktadır. Teşebbüs, piyasada mal 
veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzelkişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan 

bir bütün teşkil eden birimleri ifade etmektedir (Rekabet Terimleri Sözlüğü, 2014). 

Tanımdan anlaşılabileceği gibi teşebbüs, tüzel veya gerçek kişi kavramından daha geniş bir anlama sahip 

bulunmaktadır. Kamu otoriteleri yahut özel sektör teşebbüsleri ayrımı yerine, Kanun’da şartları sağlayan aktörler 

teşebbüs olarak anılmaktadır. Nitekim, bazen bir kamu otoritesi de uygulamalarıyla serbest piyasa ekonomisine 

müdahale ederek rekabeti engelleyebilir. Ancak, kamu otoriteleri teorik olarak kamu yararı amacıyla hareket 
ettiğinden ve pek çok hukuk düzeninin de kabul ettiği üzere işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu varsayımı 

ayrıcalığından yararlandığından, bu konudaki rekabet ihlâli iddiaları karmaşık bir hâl almaktadır. 

Teşebbüs birliği ise, teşebbüslerin belli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzel kişiliği haiz ya da tüzel kişiliği 

olmayan her türlü birlikleri ifade etmektedir. 

4.6.1. SGK-TEB Protokolü: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında “Sosyal 

Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacılar Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 

Protokol”de bir kısım ilaçlara ilişkin reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra-limit paylaşımına tabi 

tutulmasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Serbest ticari faaliyet gösteren eczacılar tarafından, tüketicilerin 

protokole göre tek bir arz kaynağına mahkûm edildiği, bu suretle rekabetin ihlâl edildiği ve 4054 sayılı Kanun 

uyarınca Eczacı Odaları hakkında soruşturma açılması yönünde Rekabet Kurumu’na şikâyette bulunulmuş, 

Rekabet Kurumu da anılan protokolün henüz herhangi bir yargı kararıyla iptal edilmediği ve yürürlükte olduğu 
gerekçesiyle şikâyeti reddederek soruşturma açılmaması yönünde karar vermiş (Rekabet Kurumu’nun 19.02.2014 

tarih ve 14-07/132-59 sayılı kararı), eczacılar tarafından bu kararın iptali istemiyle dava açılmıştır. 

Danıştay kararında; “…kanunla kurulmuş olan oda veya birlik gibi kamu tüzel kişiliğine sahip olan teşebbüs 

birliklerinin, kendi görev alanlarına giren Kanunların uygulanmasından kaynaklanan karar ve uygulamalarından 

dolayı 4054 sayılı Kanuna tabi olmadıkları, uyuşmazlık konusu kararların oda veya birliğin görev alanına giren 

kanunlar kapsamında değerlendirilmesi durumunda bu kararların hukuka uygunluğunun bu kararlara karşı 
açılacak iptal davalarında incelenmesi gerektiği, dolayısıyla bu tür durumlarda davalı idarenin 4054 sayılı Kanun 

uyarınca inceleme yapmasına ve karar tesisine yetkisinin bulunmadığı…”, “…rekabet ihlâli iddialarının sebebi 

olarak gösterilen Protokol'ün herhangi bir yargı kararıyla iptal edilmediği, aksine Protokol'ün iptali istemiyle 

açılan davada Danıştay 15. Dairesi'nin 09.12.2015 tarih ve E.2013/5975, K.2015/8656 sayılı kararıyla 

Protokol'ün 6643 sayılı Yasa hükümlerine uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, … davalı 

idarenin 4054 sayılı Kanun uyarınca inceleme yapmasına ve karar tesisine yetkisinin bulunmadığı 
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anlaşıldığından, şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık…” bulunmadığını 

belirtmiştir (Danıştay 13. Dairesi, E. 2016/1810, K. 2017/1575, K.T. 22.05.2017). 

Danıştay kararından da anlaşılacağı üzere Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde faaliyet gösteren kamu 

otoritelerinin rekabet ihlâli oluşturduğu iddia edilen işlemleri hukuka uygunluk karinesinden yararlanmakta, iptal 

edilmediği müddetçe bir başka kamu otoritesi tarafından hukuka aykırılık (4054 sayılı Kanun’a aykırılık iddiası) 

değerlendirmesine tabi tutulamamaktadır. Çünkü Türk hukuk sisteminde, idarelerin işlemlerinin hukukilik 

denetimi münhasıran yargıya ait bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, Rekabet Kurumu ve Danıştay kararlarında kanunun verdiği yetki çerçevesinde faaliyet 

gösteren, kuruluşların bazı faaliyetleri 4054 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmekte ve incelemeye tabi 

tutulabilmektedir. Örneğin, Türkiye Futbol Federasyonu faaliyetlerini 5984 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre yürütmesine rağmen Kanun’un münhasıran TFF’ye tanıdığı, maç 

yayın haklarının devri hususunda teşebbüs olarak kabul edildiği ve incelemeye tabi tutulduğu kararlar Rekabet 

Kurulunun 04.11.2014 tarih ve 14-43/804-361 sayılı, 11.10.2013 tarih ve 13-58/821-346 sayılı ve 30.04.2012 tarih 
ve 12-23/659-181 sayılı kararları, Danıştay 13. Dairesi’nin; E. 2014/567, K. 2017/1418, K. T. 08.05.2017; 

E.2015/1780, K.2017/1430, K. T. 08.05.2017 sayılı kararları bulunmaktadır. 

4.6.2. TÜRSAB Üye kayıt ücreti: Rekabet hukuku literatüründe bir başka süje ise teşebbüs birliğidir. Teşebbüs 

birliği, teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzelkişiliği haiz ya da tüzelkişiliği olmayan her 

türlü birlikleri ifade etmektedir. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’nin 16. Genel Kurulu’nda alınan 

üye kayıt ücretiyle ilgili kararın, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırı olmadığına dair menfi tespit belgesi 
verilmesi talebiyle yapılan başvuruda, Rekabet Kurumu; alınan yüksek üye kayıt ücretlerinin piyasaya yeni 

girişleri engelleyici nitelikte olması nedeniyle, TÜRSAB’a idari para cezası verilmesine ve başvuru konusu genel 

kurul kararının uygulanmasına son verilmesine; durumun 45 gün içerisinde Kurum'a tevsik edilmesine, aksi 

takdirde haklarında soruşturma açılacağının ilgili taraflara bildirilmesine karar vermiştir (Rekabet Kurulu’nun 

15.01.2004 tarih ve 04-03/49-14 sayılı kararı). 

Bu karara karşı açılan davada; Danıştay TÜRSAB’ın kanunla kurulmuş, bir teşebbüs birliği olduğuna ve kanunla 

verilen görevi yerine getirdiği, bu kapsamda yapılan işlemlerin idari bir otorite tarafından yaptırıma tabi 

tutulamayacağına (Danıştay 10. Dairesi, E. 2001/4801, K. 2004/2386, K.T. 09.03.2004) karar vermiştir. 

 5  Uluslararası Rekabetin Korunması Sorunu 

Rekabet ihlallerinin etkisinin, rekabeti kısıtlayıcı davranışın gerçekleştiği ülkeden farklı bir ülkede 
gerçekleşmesi halinde, rekabet hukuku kurallarının ülke dışında uygulanmasının mümkün olup olmadığı, mümkün 

ise bu yetkinin uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde ne şekilde ve hangi kurum tarafından kullanılacağı 

sorunu gündeme gelmektedir. 

Gerçekten de, uluslararası hukukun temel ilkeleri arasında yer alan ülkesellik ilkesi gereğince, bir devlet ulusal 

hukuk kurallarını ancak kendi ülkesi sınırları içerisinde uygulayabilmektedir. Piyasaların küreselleşmesi ile 

rekabet ihlallerinin de sınır ötesine taşınması, rekabeti kısıtlayıcı davranışın etkilerinin yapıldığı yerden çok daha 
farklı piyasalar üzerinde hissedilmesine yol açmaktadır. Bu ihlallerin yaptırıma bağlanması bakımından suçun 

işlendiği yer mahkemelerinin yetkili olması esasına dayanan geleneksel ülkesellik ilkesi, rekabet hukukunun 

ihtiyaçlarına yeterince cevap verememektedir. Çünkü uluslararası kartellerin kuruldukları yerden ziyade, rekabeti 

kısıtlayıcı etkilerini gösterdikleri piyasalarda yaptırıma bağlanması ve bu piyasalarda caydırıcılığın sağlanması 

gerekmektedir. 

Bu sorunun yaşandığı ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmuştur. İlk kez Alcoa kararında uygulanan 
etki doktrini (effects doctrine), yabancı unsurlu rekabet ihlallerinin yargılanması bakımından ABD mahkemelerine 

oldukça geniş bir müdahale alanı yaratmıştır. Karar, uluslararası alanda yoğun tepkilere neden olmuş ve bu 

tepkilere kayıtsız kalamayan ABD mahkemeleri “etki”nin “doğrudan, önemli ve makul ölçüde öngörülebilir” 

olması ile “yargılama yetkisinin makullüğüne” dayalı bir içtihat geliştirmiştir (Dere, 2012). 

Avrupa Birliği (AB) rekabet hukukunda, rekabet kurallarının ülke dışında uygulanmasına imkân tanıyan açık bir 
hüküm bulunmamakla birlikte, rekabeti kısıtlayıcı etkisini Ortak Pazar içerisinde gösteren ve üye devletler 

arasındaki ticaretin etkilenmesine yol açan teşebbüs faaliyetlerine, Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma’nın 

(ABİDA) 101. ve 102. maddeleri uygulanmaktadır. Etki doktrini, ekonomik niteliğe sahip ihlallerin yaptırıma 

bağlanması bakımından geçerli bir hukuki dayanak olmakla birlikte, etkin bir rekabet düzeni için uluslararası 

alanda yapılacak işbirlikleri ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Ülkesellik ilkesi gereği başka bir devletin topraklarında faaliyet gösteren kartellere ilişkin bilgi ve belgelerin 
elde edilememesi, kartellere yaptırım uygulanamamasına ve adaletsiz sonuçlarla karşılaşılmasına yol açmaktadır. 

Böylece milli mevzuatta yer alan ülke dışı uygulamaya imkân tanıyan hukuki araçlar da etkinliğini kaybetmektedir. 

Uluslararası kartellerle etkin bir mücadelede bu sorunu fark eden ABD ve AB gibi rekabet hukuku geleneği 

yerleşmiş devletler, rekabet hukuku alanında birtakım işbirliklerine girişmişlerdir. Bu işbirlikleri; kartel 

soruşturmalarında uluslararası çapta eş zamanlı yürütülen yerinde incelemelerden, soruşturmalar ile ilgili 
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bilgi/belge paylaşımlarına ve hatta anlaşmanın tarafı olan rekabet otoritesi adına tanıkların dinlenmesine kadar 

uzanan bir zeminde gerçekleştirilmektedir. 

Anayasanın “Milletlerarası antlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90. maddesinde öngörülen uluslararası 

antlaşmaların yapılmasına ilişkin usul izlenmek suretiyle yapılacak gerek bölgesel gerek ulusal idari yardımlaşma 

antlaşmaları ülkemiz bakımından da bir çözüm oluşturabilecektir. 

 6  Değerlendirme ve Sonuç 

Uluslararası anti-rekabetçi teşebbüs uygulamalarına ve uluslar arası rekabet sorunlarına ilişkin küresel bir 

disiplinin nasıl oluşturulup uygulamaya geçirileceği konusunda, ortak rekabet politikalarının belirlenmesi 

gerektiği açıktır. Bu politikaların bölgesel entegrasyonlar yoluyla yaygınlık kazanması ve daha sonra bu 

entegrasyonların aralarında yapacakları anlaşmalarla rekabet standartlarının oluşturulması, bu standartların ortak 

hukuk düzenlemelerine konu edilmesi, diğer bir ifadeyle dünya çapında bir rekabet politikası anlaşması yapılması 

rekabet hukukunun ekonomik alanda küresel hedefini oluşturmaktadır. 

Uluslar arası rekabet anlaşmasının yapılmasında dikkate alınması gereken husus, gelişmekte olan ülkelerin 

kendine özgü durumları göz önüne alınarak, rekabet politikasının önemli bir kısmını oluşturan birleşme denetimi 

konusunda daha esnek davranılmasıdır. Çünkü gelişmekte olan ülkeler bakımından maksimum bir rekabetin değil, 

optimum bir rekabetin hedeflenmesi, rekabet ile birlikte belki ondan da önce kalkınmanın gerçekleştirilmesi önem 

taşımaktadır (Sabır, 2013). 

Bu ve benzeri ekonomik ve sosyal nedenlerle modern devletler, serbest piyasa ekonomisinin işleyişini 
engelleyecek nitelikte gördükleri anti-rekabetçi durumları aşmak için önlemler almakta ve Anayasalar da devlete 

mal, hizmet ve sermaye piyasalarının etkin bir şekilde işlemesinin önündeki engelleri kaldırma görevi 

yüklemektedir. Nitekim Avrupa Birliği uygulamasında rekabet politikaları aynı zamanda bölgeler arası 

dengesizlikleri gidererek dengeli kalkınmanın bir aracı olarak da kullanılabilmektedir. Avrupa Birliği’nde rekabet 

kuralları, Avrupa siyasi birliğine ulaşmada, önemli bir basamak olarak görülmektedir. Avrupa Birliği 

Antlaşması'nın 2. maddesi ve 3. maddesinin (f) bendi rekabet kurallarının Antlaşmanın amaçlarına ulaşmak 

bakımından önemini vurgulamaktadır.. 

Yine, Avrupa Topluluğu Antlaşmasının 81/(1). maddesi, rekabeti önleyecek, kısıtlayacak veya bozacak ve üye 

devletler arasında ticareti etkileyebilecek şekilde teşebbüsler arasında anlaşmalar yapılmasını, teşebbüs birlikleri 

tarafından kararlar alınmasını ve uyumlu eylemler gerçekleştirilmesini yasaklamaktadır. Kamu ihalesi 

Yönergelerinde de rekabetin sağlanmasına yönelik bazı önlemler düzenlenmiştir. Örneğin, kamu ihalelerinde etkin 

rekabetin sağlanması açısından, üye devletlerdeki idareler tarafından hazırlanan ihale ilanlarının, Topluluk 

düzeyinde ilanı ve bu ilanlarda yer alan bilgilerin, Topluluk dâhilindeki iktisadî işletmelerin söz konusu ihalelerin 

katılım açısından kendilerine uygun olup olmadığına karar vermelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesine yönelik 

kurallar getirilmiştir (Özkan, 2014). 

Ülkemiz için; gerek bölgesel gerek Türk Devlet ve Toplulukları bakımından, çok taraflı bölgesel işbirliği 

anlaşmaları yapılması yoluyla Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi ekonomik gelişme için özellikle rekabet 

alanında ortak politikalar belirlenmesi ve hukuksal düzenlemeler yapılması uygun ve gerekli bulunmaktadır. 
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Panel Sıralı Probit Modelinin Kredi Derecelendirilmesine 

Uygulanması 

An Application of Panel Ordered Probit Model to Credit Scoring 

Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, Turkey) 

Asst. Prof. Dr. Zamira Oskonbaeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract  

Ratings are important in attracting foreign capital so they play a great role in the financial system of a country. 

The aim of the study is to investigate the impact of macroeconomic indicators on sovereign credit ratings assigned 
by Fitch. For this aim Panel ordered probit model was applied to the annual data from 2000 to 2011. The analysis 

rests on panel of 44 countries. According to the results obtained it can be concluded that gross domestic product 

growth rate, per capita gross domestic product, unemployment, export, default history and the level of economic 

development significantly affect ratings.  

 1  Giriş  

Kredi derecelendirme kuruluşları (KDK) tarafından verilen kredi notları, yatırımcıların yatırım kararlarını 

önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bununla beraber ülke kredi notlarının, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

kamu ve özel sektör borçluların uluslararası sermaye piyasasına erişim koşulları üzerinde etkisi bulunmaktadır 

(Mellios ve Paget-Blanc, 2006). Diğer bir deyişle ülke kredi notları sermaye maliyetlerinin belirlenmesinde büyük 

önem arzetmektedirler (Bissoondoyal-Bheenick vd., 2006). Buna bağlı olarak düşük kredi notuna sahip olan 

ülkelerin uluslararası borçlanma maliyetleri yüksek kredi notuna sahip olan ülkelere göre daha yüksek 

olabilmektedir (Butler ve Fauver, 2006). 

Kredi derecelendirme; “bir gerçek veya tüzel kişinin tüm finansal, ekonomik ve mali yükümlülüklerini zamanında 

ve eksiksiz yerine getirme kabiliyeti ve kapasitesinin, finansal enformasyon sisteminden temin edilen nicel ve nitel 

veri ve bilgilere göre ölçümlenmesi ve tahmin edilmesi çalışmasıdır” (Geçer, 2012). Bir diğer tanıma göre kredi 

derecelendirme kavramı; finansal piyasalar ile karar alıcılar arasında önemli veri sağlayan aynı zamanda bilgi 

asimetrisini ortadan kaldıran işlemdir (Heng ve Chan, 2008). Kredi derecelendirme kuruluşları ülke kredi notunu 

belirlerken çeşitli nicel ve nitel (iktisadi, sosyal ve siyasi) değişkenlerin bir kombinasyonunu kullanmaktadırlar 

(Mellios ve Paget-Blanc, 2006). Dolayısıyla ülke kredi notlarının temel belirleyicilerinin incelenmesi son derece 

önemlidir. 

Bu çalışmada Fitch tarafından derecelendirilen 44 ülkenin 2000-2011 dönemine ait yıllık verilerini kullanarak 

kredi notunu etkileyen faktörler incelenmiştir. Literatüre bakıldığında daha çok Moody ve Standart ve Poor (S&P) 

derecelendirme kuruluşları araştırmacıların ilgi odağını oluşturmuşlardır. Çalışmamızda Fitch tarafından 

derecelendirilen ülkeler üzerinde durularak, literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Kredi derecelendirme 

notlarından oluşan bağımlı değişkenin sıralı yapıda olması nedeniyle ampirik uygulamada Panel Sıralı Probit 

Modeli kullanılmıştır. 

Giriş kısmını izleyen ikinci bölümde bu konuda yapılan daha önceki çalışmalar ele alınmıştır. Daha sonra kredi 

derecelendirme kuruluşları hakkında özet bir bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde veri ve değişkenler 

tanımlanmıştır. Beşinci ve altıncı bölümde sırasıyla uygulamada kullanılan ekonometrik yöntem ve elde edilen 

bulgular yer almaktadır. Çalışmamız sonuç bölümüyle sona ermektedir.  

 2  Literatür  

Ülke kredi notlarını etkileyen faktörleri farklı ülkeler ve farklı dönemler itibariyle ele alan çalışmalar Tablo 1’de 

özetlenmiştir. İlk çalışmalarda daha çok yatay kesit verilere doğrusal regresyon analizleri uygulanmışsa, son 

dönemlerde yapılan çalışmalarda kredi notlarının sürekli değerler almayan, sıralanabiliyor olma niteliğini dikkate 

alarak probit modellerinin yaygın olarak kullanılmaya başladığı gözlemlenmektedir. 
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Yazar Ülke Değişkenler Yöntem Sonuç 

Bruha vd. 

(2017) 

7 Avrupa 

ülkesi 

Kişi başına GSYİH, kamu borcu, 

işsizlik, kurumsal etkinlik 

Sıralı panel probit 

modeli (Bayes 

yaklaşımı) 

Ülke kredi notunun belirleyicileri 

makroekonomik ve kurumsal temellerdir. 

Polito ve 

Wickens 

(2014) 

ABD  

(1970-2011) 
Borç-GSYİH sınırı 

VAR ve ROVAR 

modeli 

Ülke kredi notunun borç-GSYİH limitine 

göre belirlenebileceği ortaya 

konulmuştur. 

Bozic ve 

Magazzino 

(2013) 

139 ülke 

(1975-2010) 

Kişi başına GSYİH, GSYİH 

büyüme oranı, enflasyon, işsizlik, 

kamu borcu, bütçe dengesi, cari 

açık, kriz, reel faiz oranı ve 

rezervler 

Panel veri analizi, 

Granger 

nedensellik 

Kredi notunun belirleyicileri olarak kişi 

başına GSYİH, enflasyon, işsizlik, kamu 

borcu, bütçe dengesi, kriz değişkenleri 

bulunmuştur. 

Afonso vd. 

(2011) 
1995-2005 

Kişi başına GSYİH, GSYİH 

büyüme oranı, bütçe dengesi, dış 

borç, rezervler, kriz ve kamu 

etkinliği 

Rassal etkili sıralı 

probit modeli 

Kişi başına GSYİH, GSYİH büyüme 

oranı, kamu borcu, ve bütçe dengesinin 

ülke kredi notları üzerinde kısa dönemli 

etkisi bulunmakta, oysa ki kamu 

etkinliği, dış borç, yabancı rezervler ve 

temerrüt geçmişi uzun dönemli 

belirleyicilerdir.  

Gültekin-

Karakaş vd. 

(2011) 

106 ülke, 

(1999-2010) 

Kişi başına GSYİH, GSYİH 

büyüme oranı, enflasyon, döviz 

kuru, cari açık, Yatırım/GSYİH, 

Kamu borcu, tasarruflar/GSYİH, 

Kamu harcamaları/GSYİH, 

rezervler vs. 

Sıralı probit 

Modeli 

Kredi notlarının tutarlılığı gelişmiş ülke 

grubu lehine değiştiği sonucuna 

varılmıştır. 

Afonso vd. 

(2009) 

66 ülke  

(1996-2005) 

Kişi başına GSYİH, GSYİH 

büyüme oranı, Enflasyon, 

işsizlik, kamu borcu, bütçe 

dengesi, dış borç, rezervler, cari 

açık, kriz ve bölgesel kukla 

değişkenleri  

Sıralı probit, 

Sıralı logit, rassal 

etkili Sıralı probit  

Rassal etkili sıralı probit modelinin daha 

etkin yöntem olduğu ortaya konulmuştur. 

Bissoondoyal-

Bhenick vd. 

(2006 ) 

94 ülke 

2002 dönemi 

Cari açık/GSYİH, DYY/GSYİH, 

GSYİH, Enflasyon oranı, reel 

faiz oranı, Dış Ticaret/GSYİH, 

teknolojik gelişme göstergesi 

Sıralı probit 

modeli 

Kredi notunun en temel belirleyicileri 

olarak GSYİH, teknolojik gelişme ve 

enflasyon gösterilmektedir 

Mellios ve 

Paget- 

Blanc (2006) 

86 ülke (2003) 

Kişi başına düşen gelir, milli 

gelir, reel döviz kuru değişimleri, 

enflasyon oranı ve temerrüt 

geçmişi, kamu geliri ve 

yolsuzluk. 

Sıralı logit 

modeli 

 

Kredi notunun en temel belirleyicileri 

olarak kişi başına düşen gelir, kamu 

geliri, reel döviz kuru, enflasyon, 

temerrüt geçmişi ve yolsuzluk 

bulunmuştur. 

Borio ve 

Packer (2004) 

52 ülke (1996-

2003) 

Borç yükü, makroekonomik 

göstergeler, siyasi ve sosyo-

ekonomik göstergeler, kriz kukla 

değişkeni vs. 

Panel veri analizi  

KDK tarafından ölçülen ülke riskinin 

büyük kısmı iktisadi değişkenler 

tarafından açıklanmaktadır. 

Canuto vd. 

(2004) 

66 ülke (1998-

2002) 

Kişi başına GSYİH, GSYİH 

büyüme oranı, enflasyon, devlet 

borcu, toplam dış borç, 

gelişmişlik seviyesi kukla 

değişkeni, kriz kukla değişkeni 

Havuzlu kesit 

modeli, sabit etki 

modeli ve ilk 

farklar modeli 

Ülke riski değişikliklerini açıklamada 

makroekonomik göstergelerin ağırlığı 

olduğu bulunmuştur. 

Afonso (2003) 81 ülke 

Kişi başına GSYİH, dış borç, reel 

büyüme oranı, enflasyon, kriz ve 

gelişmişlik kukla değişkenleri  

En küçük 

kareler 

yöntemi 

Kredi notunun belirleyicileri olarak, kişi 

başına düşen GSYİH, dış borç, reel 

büyüme oranı, enflasyon, ülkenin 

temerrüd geçmişi ve ekonomik 

kalkınmışlık düzeyi gösterilmektedir. 

Eliasson 

(2002) 

38 Yükselen 

ekonomiler 

(1990-1999) 

Kişi başına GSYİH, GSYİH 

büyüme oranı, enflasyon, dış 

denge, bütçe dengesi, dış 

borç/ihracat 

Panel veri analizi 

Asya krizi sırasında kredi notu 

değişiminin döngüsel değil dengeleyici 

olduğu bulunmuştur. 

Trevino ve 

Thomas (2001) 
1992-1997 

Makroekonomik ve bilanço 

değişkenleri 
Probit modeli 

Döviz krizlerini öngören değişkenlerle 

ilişki bulunmuştur. 

Monfort ve 

Mulder (2000) 

20 Yükselen 

ekonomiler 

(1995-1999) 

Borç göstergeleri, dış göstergeler, 

iç göstergeler 
Panel veri analizi 

Ülke notlarının kriz göstergelerine 

çevrimsel olarak tepki verdiği ortaya 

konulmuştur. 

Ferri vd. 

(1999) 

 

Asya 

ülkeleri, 

(1989-1998) 

Kişi başına GSYİH, reel GSYİH 

büyüme oranı, enflasyon, dış 

borç, cari açık, bütçe dengesi ve 

gelişmişlik endeksi  

Çoklu 

regresyon 

Kriz dönemlerinde kredi notlarının 

değiştiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Cantor ve 

Packer 

(1996) 

49 ülke 

(1987-1995) 

Büyüme, kişi başına düşen gelir, 

enflasyon, dış borç, ekonomik 

kalkınmışlık düzeyi ve ülkenin 

temerrüt geçmişi, bütçe dengesi, 

dış denge. 

Çoklu 

regresyon 

Bağımlı değişkeni açıklamada bütçe 

dengesi ve dış dengenin etkili olmadığı 

bulunmuştur. 

Tablo 1. Literatür 
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 3  Kredi Derecelendirme Kuruluşları 

Dünya genelinde, 150 adet kredi derecelendirme kuruluşu olmasına rağmen günümüzde, Moody’s Standard and 

Poor’s ve Fitch kredi derecelendirme sektöründe hakim üç büyük kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler 

(White, 2010). Bu üç kuruluş seksenlerin sonlarında sadece 17 ülke için kredi notu vermiş, günümüzde ise 140 

civarında ülke için kredi notu belirlemektedirler (Bozic ve Magazzino, 2013).  

Kredi derecelendirmesi ilk olarak 1837’deki ABD ekonomisindeki büyük çöküşün ve şirketlerin 

yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından Lewis Tappan tarafından başlatılmıştır. Daha sonra Robert Dun 

1859 yılında ilk kredi değerlendirme kılavuzunu yayınlamıştır. 1860 yılında Henry Varnum Poor “ABD’deki 

Demiryolları ve Kanalların Tarihi” yayınıyla Standard ve Poors’un ilk temellerini atmıştır (S&P, 2017). Daha sonra 

"Standard Statistics Company" ve "Poor’s Publishing Company" adlı şirketleri 1941’de birleşerek "Standard and 

Poor’s (S&P)" ismini almışlardır (Cantor ve Packer, 1994). Şu an 28 ülkede 1500 kredi analistine iş imkanı 

sağlamaktadır. S&P tarafından yapılan tüm kurumsal sektör yatırım notu derecelendirmelerinin, sadece% 1'inin 

son beş yıllık dönem içinde temerrüde düştüğü söylenebilir (S&P, 2017).  

John Moody, ABD’de demiryolu sektöründe oluşan risk unsurlarını ortaya koymak amacıyla 1905 yılında ilk 

derecelendirme kuruluşu olan Moody’s Yatırımcı Hizmetlerini (Moody’s Investors Service) kurarak 1909 yılında 

“Demiryolları Yatırımlarının Analizi” adlı kitabında ilk dereceleri yayımlamıştır. Moody’s Corporation 2009’da 

1.8 milyar dolarlık bir gelirle dünya çapında yaklaşık 4.300 kişi çalıştırıp 26 ülkede ofise sahiptir. Şirketin kredi 

notları ve analizleri 110 ülke, 12.000 ihraççı şirket, 25.000 kamu finansmanı ihraççısı ve 106.000 yapılandırılmış 

finansman tahvilinden fazlasını kapsayan borçları izlemektedir (Moody’s, 2017). 

Fitch ise John Knowles Fitch tarafından 1913 yılında kurulmuştur. Fitch derecelendirme kuruluşunun asıl 

merkezi Londra ve New York’tadır. 1924 yılında ise ilk defa üç harfli not sistemini başlatmıştır (AAA’dan D’ye 

kadar). 1975 yılında Ulusal olarak Tanınan İstatistiksel Derecelendirme Kuruluşu (Nationally Recognized 

Stasistical Rating Organizations-NRSRO) tarafından tanınmış üç derecelendirme şirketinden birisi olmuştur. 2018 

yılı itibariyle 3,286 bankayı, 1,138 sigorta şirketini 1,910 kurumu, 117 ülkeyi derecelendirmiştir (Fitch, 2018) 

Fitch’in 31 ülkede 38 civarında ofisi bulunmaktadır. 

Söz konusu kuruluşlar ülkeleri derecelendirirken ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik faktörlerini göz önünde 

bulundurmaktadır. Bu kuruluşların not açıklama sistemleri birbirlerine benzemektedir. Derecelendirme 

kuruluşlarının ülkeleri “yatırım yapılabilir seviye”, “spekülatif seviye” ve “iflas seviyesi” olarak üç ana kategoriye 

ayırdığı görülmektedir (S&P, Moody’s ve Fitch web sitesi). Ülkelerin kredi notları AAA veya Aaa notundan 

başlayarak C notuna kadar düşmektedir. “A” notu alan ülkeler yatırım yapılabilir düzeydedir. Bu yatırım 

yapılabilme düzeyi ise AAA, AA+, AA-, Aaa1, Aaa2 gibi yüksekten düşüğe doğru sıralanmaktadır. “B” notu 
ülkenin yükümlülüğünü yerine getirmesinde düşük riski olduğunu göstermektedir. “C” notu ise yüksek kriz riski 

olduğunun göstergesidir. S&P ve Fitch’in kullandıkları notasyonlar farklılık arz etmezken, Moody’s daha farklı 

notasyon kullanmaktadır. Moody’s ilk ülke notunu 1949’da ABD’ye vermiş, S&P ve Fitch 1975’te ilk ülke 

derecelendirmelerini yapmışlardır (Yenipazarlı vd., 2017). Fitch 1973’te, S&P 1974’te ve Moody’s 1982’de ilk 

defa harflerin yanında eksi ve artı işaretlerini kullanmaya başlamışlardır (Cantor ve Packer, 1994).  

 4  Veri ve Değişkenler  

Bu çalışmada Fitch tarafından derecelendirilen, ekte tanımlanmış 44 ülkenin 2000-2011 dönemine ait yıllık 

verilerini kullanarak kredi notunu etkileyen faktörler Sıralı Panel Probit modeli yardımıyla incelenmiştir. Sıralı 

Probit modellerinin kredi notlarını analiz etmede diğer yöntemlere göre üstünlüğünün olduğu görülmüştür 

(Trevino ve Thomas, 2001; Afonso vd., 2009). Bağımlı değişkenin sıralı yapıda olma özelliği ampirik uygulamada 

söz konusu yöntemin tercih edilmesine neden olmuştur. Tüm veriler Dünya Bankası veri tabanından ve Fitch’in 

web sitesinden temin edilmiştir (World Bank, 2017; Fitch, 2017).  

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, kredi notunu etkileyen faktörlerin genelde kişi başına GSYİH, GSYİH 

büyüme oranı, dış ticaret göstergeleri, kriz ve ülkenin gelişmişlik seviyesi olduğu görülmektedir (Canuto vd., 2004; 

Cantor ve Packer, 1996). Bu çalışmada Fitch kredi derecelendirme doğrultusunda ülkelerin kredi notlarını 

etkileyen faktörler olarak Tablo 2’deki değişkenler ele alınmıştır.  

Değişkenler Kısaltması Tanımlaması 

Reel GSYİH büyüme oranı GSYİH GSYİH büyüme oranı (%) 

Kişi başına GSYİH Kişi başına GSYİH ABD doları cinsinden kişi başına GSYİH (2010=100) 

İşsizlik oranı İşsizlik Toplam işsizlik oranı % olarak 

İhracat/GSYİH İhracat İhracat GSYİH’nın % değeri olarak 

Ülkenin temerrüt geçmişi Kriz Ülke 1970 yılından sonra borç krizine girmişse 1, borç krizi 
yaşanmamışsa 0 değerini alan kukla değişken 

Ülkenin gelişmişlik seviyesi Gelişmişlik Ülke gelişmiş ülke ise 1, gelişmekte olan ülke ise 0 değerini alan 
kukla değişken 

Tablo 2. Değişkenler 
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Bağımlı değişken 4 gruba ayrılmıştır. AAA’ dan A-‘ ye kadar olan kısım 4. grupta, BBB+ ile BBB- arası 3. 

grupta yer aldı. Bunlar ülkelerin yatırım yapılabilir seviyede olduklarını gösterir. 1. ve 2. gruptaki notları alan 

ülkelerin ise spekülatif değer taşıyan ve yatırım yapılamaz durumda oldukları anlamına gelmektedir. Bağımlı 

değişkenin Fitch kredi notuna göre sınıflandırılması Tablo 3’te verilmiştir.  

Fitch kredi notu Bağımlı değişken 

AAA  

AA+  

AA  

AA- 4.grup 

A+   

A  

A-                      

 BBB+ 

BBB 3.grup 

BBB-  

BB+  

BB 2.grup 

BB-  

B+  

B  

 

1.grup 

B- ve aşağı not  

 

Tablo 3. Bağımlı Değişken Sınıflaması 

 5  Panel Sıralı Probit Modeli 

Bağımlı değişkenin ikiden fazla değer aldığı durumlarda seçenekler arasında sıralı bir yapı olduğunda sıralı nitel 

tercih modelleri kullanılmaktadır. Panel veri modellerinde bağımlı değişkenin değerleri ikiden fazla değer alıyorsa 

ve sıralı bir yapıda ise panel sıralı probit modelinin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Panel sıralı probit 

modeli genel olarak,  

𝑦𝑖𝑡
∗ = 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

ifade edilebilir. Burada, 𝑦𝑖𝑡
∗  gözlemlenemeyen gizli değişkendir. 𝛽′ açıklayıcı değişkenler vektörü, 𝑢𝑖𝑡 genelde 

kukla değişkenler olan zamanla değişmez regresörler ve 𝜀𝑖𝑡  ise rassal hata terimidir. 𝑦𝑖
∗’nin gözlemlenen  

𝑦𝑖   değişkeniyle aşağıdaki gibi ilişkili olduğu varsayılır: 

𝑦𝑖 =

{
 

 
𝑦𝑖
∗ < 𝜏1 𝑖𝑠𝑒 1        

𝜏1 ≤ 𝑦𝑖
∗ < 𝜏2 𝑖𝑠𝑒 2

𝜏2 ≤ 𝑦𝑖
∗ < 𝜏3 𝑖𝑠𝑒 3

𝜏3 ≤ 𝑦𝑖
∗ < 𝜏4 ise 4

 

Burada 𝜏𝑛 (𝜏1< 𝜏2< 𝜏3<𝜏4 ) hesaplanan eşik değerleridir. Sıralı probit modelinde hataların normal dağıldığı 

varsayımı ile olabilirlik fonksiyonu Butler ve Moffitt (1982) tarafından geliştirilen Gauss- Hermite Quadrature 

yaklaşımı kullanılarak tahmin edilebilir.
 iv  standardize değişken olarak i iu v

 
uygun hale getirilmiştir. 

Böylece i. birim için koşullu olabilir fonksiyonunun ortak olasılığı; 

 

   

1 2

' '

11

Pr , ,..., ,

i

it it iT i i

T

j it i j it it

y j y j y X v

x v x v     

  

       
 

  

şeklinde elde edilir (Green ve Hensher, 2010). Panel sıralı probit modellerinde tahmin edilen katsayılar doğrudan 

yorumlanmaktadır. Açıklayıcı değişkenler ile incelenen olayın gerçekleşme olasılığı arasındaki ilişkiyi 

yorumlamak için marjinal etkiler hesaplanır.  

Yatırım yapılabilir 

       ülke 

Spekülatif seviye 
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 6  Tahmin Sonuçları 

Ampirik uygulamada Afonso vd. (2009)’in çalışmasından yararlanarak, Fitch tarafından derecelendirilen 44 

ülkenin kredi notunun belirleyicileri Panel Sıralı Probit Modeli aracılığıyla incelenmiştir. Analizimizde tahmin 

edilecek model aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑡𝑢𝑖𝑡 = 𝛼1 +𝛼2𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 +𝛼3𝐾𝐵𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 +𝛼4İℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛼5İş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘𝑖𝑡 + 𝛼6𝐾𝑟𝑖𝑧𝑖𝑡 + 𝛼7𝐺𝑒𝑙𝑖ş𝑚𝑖ş𝑙𝑖𝑘𝑖𝑡+𝜀𝑖𝑡 

𝛼2  reel GSYİH büyüme oranının, 𝛼3 kişi başına GSYİH ve 𝛼4 ihracat katsayılarının pozitif değer alacağı 

beklenmektedir. Bunun nedeni, bu değişkenlerde meydana gelen bir artışın ülke kredi notunu artıracağı anlamına 

gelmektedir. Ülkeler belli bir gelişmişlik düzeyine ulaştığında borcun geri ödenmeme riski azalır. Dolayısıyla 

𝛼7 gelişmişlik katsayısının da pozitif değer alacağı beklenmektedir. İşsizlik  oranı değişkeninde meydana gelecek 

bir artış ülke kredi notunu azaltacağı için 𝛼5 işsizlik oranı katsayısının negatif değer alacağı beklenmektedir. Ülke 

temerrüt geçmişe sahip ise kredi notunu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 𝛼6 kriz katsayısının negatif değer 

alacağı öngörülmektedir. Tahmin sonuçları Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4. Sıralı Probit Model Tahmini 

Elde edilen tahmin sonuçlarına göre, tüm açıklayıcı değişkenlerin katsayıları istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Değişkenlerin katsayıları teorik açıdan beklenildiği yönde bulunmuş. GSYİH büyüme oranı, kişi başına GSYİH 

ve İhracat değişkenlerinin kredi notu üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde olduğu 

görülmektedir. Ülkenin temerrüt geçmişi kukla değişkeni ile işsizlik oranı değişkeninin kredi notu üzerindeki etkisi 

ise istatistiksel olarak anlamlı ve azaltıcı yöndedir. Gelişmişlik kukla değişkeninin katsayısına göre gelişmiş ülke 

olma durumunun ülke kredi notu üzerindeki etkisi pozitiftir. 

Panel sıralı probit modelinde ele alınan değişkenlerin kredi notu üzerindeki etkilerini yorumlayabilmek için 

marjinal etkiler hesaplanmış ve Tablo 5’te verilmiştir.  

 Spekülatif Seviye Yatırım Yapılabilir Seviye 

 1.grup  2.grup  3.grup  4.grup  

GSYİH -0.0219** 

(0.0099)    

-0.0585***  

(0.0134)      

0.0369 *** 

(0.0087)      

0.0435*** 

(0.0145)    

Kişi başına GSYİH -0.0553 ***  

(0.0198)     

-0.1478 *** 

(0.0448)     

0.0932*** 

(0.0315)      

0.1100 ***  

(0.0301)      

İhracat 0.0357**   

(0.0167)      

0.0955** 

(0.0402)      

-0.0602** 

 (0.0258)     

-0.0711** 

(0.0298)     

İşsizlik 0.0594 ***   

(0.0169)     

0.1587*** 

(0.0340)      

-0.1000 *** 

(0.0176)      

-0.1181*** 

(0.0289)      

Kriz 0.0432  

(0.0297)      

0.1154* 

(0.0638)     

-0.0727* 

(0.0396)     

-0.0859 

(0.0530)     

Gelişmişlik   -0.0799**    

(0.0401)     

-0.2137***   

 (0.0723)     

0.1347** 

(0.0606)        

0.1590*** 

(0.0485)     

Not***, ** ve * sırasıyla % 1 , % 5 ve %10  kritik değerlerine göre anlamlılığı göstermektedir.  

Parantezin içerisinde standart hatalar verilmiştir. 

Tablo 5. Sıralı Probit Modeli için Marjinal Etkiler 

Değişkenler Katsayı  Standart hatalar 

GSYİH 0.6590***  0.2008 

Kişi başına GSYİH 1.6648***  0.4150 

İhracat 1.0758**  0.4403 

İşsizlik -1.7873***  0.3121 

Kriz -1.2998*  0.7316 

Gelişmişlik 2.4062**  0.9453 

Eşik değerler    

𝜏1 19.76923***  5.4461 

𝜏2 23.73755***  5.5193 

𝜏3 27.50332***  5.5628 

Log likelihood -229.37406   

Gözlem sayısı 528   

Notlar: ***, ** ve * sırasıyla % 1 , % 5 ve %10 kritik değerlerine göre anlamlılığı göstermektedir. 
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Sıralı probit modelinde tahmin edilen parametrelerin marjinal etkileri açıklayıcı değişkenlerin gözlemlenen her 

bir grup üzerindeki olasılık değerleri hakkında daha detaylı bilgi vermektedir (Gültekin-Karakaş vd., 2011). 

Katsayıların işareti açıklayıcı değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü gösterir (Green ve 

Hensher, 2010). Elde edilen marjinal etkiler istatistiksel olarak anlamlıdır.  

1.ve 2. grup için (spekülatif seviye) GSYİH büyüme oranındaki %1’lik artış (sırasıyla %2 ve %5-%6) ve kişi 

başına GSYİH’daki bir birimlik artış ülkelerin bu grupta bulunma olasılığını azaltırken 3.ve 4. grup (yatırım 

yapılabilir seviye) için ülkelerin bu grupta yer alma olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca benzer şekilde gelişmiş ülke 

olma durumu 1.ve 2. grup için bu grupta bulunma olasılığını azaltırken 3.ve 4. grup için ülkelerin bu grupta yer 

alma olasılığını arttırmaktadır. Bunun nedeni düşük not alan ülkelerde söz konusu değişkenlerin ülkelerin daha üst 

derece not alma olasılığını arttırmasıdır. Yani bu durum ülkelerin 1. ve 2. grupta yer alma olasılığını azaltarak üst 

derece not almaya sürükleyebilmektedir. 3. ve 4. grup için aynı değişkenlerde meydana gelen herhangi bir artış bu 

ülkelerin yatırım yapılabilir ülke konumunu eskisi gibi korumalarına neden olacaktır. Dolayısıyla bu ülkelerin 3. 

ve 4. grupta bulunma olasılıklarına pozitif etki yapmaktadır. İşsizlik oranı ve kriz gibi durumlar 1.ve 2. grupta 
olma olasılığı arttırırken, 3. ve 4. grupta olma olasılığını azaltmaktadır. Bunun nedeni, düşük not alan ülkelerde 

işsizlik oranındaki artışlar ya da kriz gibi sorunlar yaşanması durumunda Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının bu 

sinyalleri değerlendirmesi ve ülkelerin düşük not almalarıdır. Böyle durumlarda ülkelerin 1. ve 2. grupta yer alma 

olasılıkları daha da artmaktadır. Aynı şekilde yüksek not alan ülkelerde yaşanan kriz veya işsizlik oranındaki 

artışlar da bu ülkelerin yatırım yapılabilir ülke olma olasılığını azaltır. Yani ülke kredi notlarının düşmesine neden 

olabilir.  

GSYİH büyüme oranındaki %1’lik artış ülkelerin 1. ve 2. grupta yani spekülatif seviyede olma olasılığını 

sırasıyla %2 ve %5 azaltmaktadır. Aynı şekilde kişi başına GSYİH değişkenindeki bir birimlik artış ülkelerin 1. ve 

2. grupta yer alma olasılığını sırasıyla % 5 ve %14 azaltmaktadır. İşsizlik oranındaki %1’lik artış ise ülkelerin 1. 

ve 2. grupta yer alma olasılığını sırasıyla %5 ve %15 arttırmaktadır. Temerrüt geçmişe sahip olan ülkelerin 1. ve 

2. grupta yer alma olasılığı olmayanlara göre sırasıyla % 4 ve %11 daha fazla olacaktır. Gelişmiş bir ülkenin 1. ve 

2. grupta bulunma olasılığı diğer ülkelere göre % 7 ve %21 daha azdır.  

Daha üst derece grubunda yer alan ülkeler için bahsi geçen değişkenlerin işaretleri tersine değişmektedir. GSYİH 

büyüme oranı ve kişi başına GSYİH değişkenlerindeki bir birimlik artışın ülkelerin üçüncü ve dördüncü grupta 

yer alma olasılıklarını arttırdığı gözlemlenmektedir. İşsizlik oranındaki %1’lik artış ise ülkelerin 3. ve 4. grupta 

yer alma olasılıklarını %10 ve %11 azaltmaktadır. Ülkenin temerrüt geçmişe sahip olması ülkelerin daha üst 

derecelendirme grubunda yer alma olasılıklarını azalttığı söylenebilir. Ülkelerin gelişmiş bir ülke olması ise 

ülkelerin daha üst derecelendirme grubunda yer alma olasılıklarını sırasıyla %13 ve %15 arttırdığı sonucuna 

varılabilir.  

 7  Sonuç  

Bu çalışmada Fitch tarafından derecelendirilen 44 ülkenin 2000-2011 dönemine ait yıllık verilerini kullanarak 

ülke kredi notunun temel belirleyicileri incelenmeye çalışılmıştır. Ampirik uygulamada bağımlı değişkenin ikiden 

fazla değer alması ve sıralı yapıda olmasını göz önünde bulundurarak Panel Sıralı Probit Modeli uygulanmıştır.  

Literatürde Moody’s ve Standart & Poors için yapılan çalışmalarda olduğu gibi Fitch kredi notu 

değerlendirmesinde de benzer makro büyüklüklerin etkili olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre kredi 

notlarının belirlenmesinde kişi başına düşen GSYİH, GSYİH büyüme oranı, ihracat, işsizliğin önemli olduğu 

bulunmuştur. Bunların yanında ülkenin temerrüt geçmişi ve gelişmişlik seviyesi de ülkelerin kredi notu üzerinde 

belirleyici rol oynamaktadır. Teorik beklentiye uygun olarak kişi başına düşen GSYİH, GSYİH büyüme oranı, 

ihracat ve gelişmişlik seviyesi değişkenlerinin kredi notu üzerindeki etkisinin pozitif yönde, işsizlik ve temerrüt 

geçmişi değişkenlerinin etkisinin ise azaltıcı yönde olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular 

Afonso vd., (2011) ve Bozic ve Magazzino (2013)’un çalışmalarıyla örtüşmektedir.  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, spekülatif seviyedeki grup içinde yer alan ülkeler için GSYİH’deki 

artışlar ve gelişmişlik düzeyi ülkelerin bu grupta bulunma olasılığını azaltırken işsizlik ve kriz gibi durumlar bu 

grupta olma olasılığını arttırmaktadır. Yatırım yapılabilir seviyedeki ülkeler için ise GSYİH’deki artışlar ve 

gelişmişlik düzeyi ülkelerin bu grupta yer alma olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca, yüksek not alan ülkelerde yaşanan 

kriz yada işsizlik sorununun bu ülkelerin yatırım yapılabilir ülke olma olasılığını azalttığı sonucuna varılmıştır. 

Özellikle gelişmişlik göstergesinin ülke kredi notu üzerindeki etkisinin en fazla olduğu ortaya konulmuştur. Elde 

dilen bulgular ışığında ülkelerin daha yüksek not alabilmeleri için iktisadi gelişmişlik düzeyini arttırıcı eğitim, 

sağlık gibi sosyal altyapılarını iyileştirmeleri gerektiği kanaatine varılabilir.   
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Abstract 

Bitcoin is the first decentralized innovative alternative digital currency, which was introduced in 2009 and is 

now one of the most widely used crypto-currencies. As digital assets, crypto-currencies utilize encryption 

technology and electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust in a central authority, such 

as a government or a central bank. The Blockchain system, which is the underlying infrastructure for transferring 

any crypto-currency, is a shared form of recording that facilitates the recording of assets and transactions in an 

open network. Blockchain enables bitcoin transfer transactions from peer to peer without any intermediary, such 
as a bank or a transfer agency. In this study, artificial intelligence algorithms are developed in order to forecast the 

bitcoin price by taking into account monthly average prices of the previous three years. 

 1  Giriş 

Özellikle 21. yüzyılın başından itibaren, finansal teknolojilerde çok büyük gelişme ve değişimler olduğu göze 

çarpmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, giderek artan mobil kullanım oranı, internetin her noktadan ulaşılabilir hale 
gelmesi, bu yeniliklerle gelen işlemlerin ve hayatın hızlanması ile finansal işlemlerde de değişim ve dönüşüm 

yaşanmaktadır. “Financial Technology” teriminin kısaltması olan Fintech, finansal hizmetlerin teknoloji ile 

harmanlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Fintech, teknolojinin yardımıyla, finansal hizmetleri daha kullanıcı dostu 

haline getirerek tüketicilerin finansal hizmetlere erişiminin yeni yollardan sağlanmasıdır. Hem rekabet ve hem iş 

birliğinin hakim olduğu Fintech ekosistemi gün geçtikçe büyümektedir ve artan oranlarda yatırım almaktadır 

(Deloitte, 2017). Tüketiciler ile bankalar arasındaki ilişkileri değiştiren ve bankacılık sektöründen pazar çalmaya 

başlayan Fintech şirketleri bireyden bireye para transferleri ve finansal çözümler sağlayarak başarı elde etmektedir 

(Url-1, 2018).  

2008 yılından bugüne kadar geçen son 10 yıllık süre “Finansal Teknolojiler 3.0” olarak isimlendirilmektedir. 

Aralarında eşten eşe (peer-to-peer) finansman, kripto paraların halka arzı, Blok zinciri ve Bitcoin’in de yer aldığı 

önemli gelişmeler aşağıda listelenmiştir (Karaköse, 2017): 

 2003: Web tabanlı kitlesel fonlama 

 2008: Eşten eşe finansman 

 2009: Bitcoin kripto paranın halka arzı, Blok zinciri 1.0 

 2010: İlk Bitcoin piyasasının kuruluşu 

 2011: Google Wallet (cüzdan)  

 2013: Ethereum kripto paranın halka arzı, Blok zinciri 2.0 

 2015: Mobil bankacılık uygulamalarının kullananlar, şubeye gidip işlem yaptıranları geçti. Ayrıca yüz 
tanıma teknolojileri gibi gelişmeler ile tüketicilerin yüzlerini tarayarak elektronik ödemeleri 
doğrulamasına olanak sağlayan sistemler kullanılmaya başlandı. 

 2017: Hyperledger Projesi, Blok zinciri 3.0 (Zimmerman, 2016). 

Çalışmada bu gelişmeler ışığında Bitcoin ve Blok zinciri kavramları hakkında bilgiler verildikten sonra, 

uygulama kısmında Bitcoin fiyatlarını ileriki dönemler için tahmin etmek amacı ile yapay sinir ağları 
teknolojisinden yararlanılmış, elde edilen bulgular ve sonuçlar paylaşılmıştır.  

 2  Bitcoin ve Blok Zinciri Teknolojileri 

Finansal yenilikler ile birlikte gündeme gelen para yapıları, günümüzde hukuksal ya da ekonomik terimlerden 

ziyade teknolojik kavramlar ile açıklanmaya başlamıştır. Teknoloji olarak blok zincirine dayanan bu tarz yeni para 
birimleri, genellikle kripto para, dijital para ya da sanal para birimleri olarak adlandırılmaktadır. 2008 yılında 

Satoshi Nakamoto isimli kişi ya da grubun, elektronik para birimi ve eşten eşe transfer konusundaki makalesi 

Bitcoin’in ilk tohumlarını atmıştır. Kısaltma olarak BTC, sembol olarak ฿ ile ifade edilen Bitcoin, herhangi bir 

merkez bankası, resmi kuruluş ve benzeri ile ilişiği olmayan dijital bir para birimidir. Dolayısıyla, kağıt para gibi 

darphaneden basılmamaktadır.  

Bitcoin’in özelliklerini detaylı olarak ele almak gerekirse aşağıdaki başlıklar öne çıkmaktadır: 
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 Bitcoin bağımsız bir para birimidir. Herhangi bir kişi veya kurum tarafından kontrol edilemez. 

 Bitcoin’in herhangi bir kendinden gelen (intrinsic) değeri ve değerine karşılık gelen bir teminatı yoktur. 

 Bitcoin ile yapılan para transferleri çok hızlı ve herhangi bir transfer masrafı olmadan gerçekleşir. 

 Bitcoin ağındaki işlemler herkes tarafından görülebilir ve incelenebilir. 

 Bitcoin ağındaki işlemlerde iptal veya değişiklik imkanı yoktur. 

 Bitcoin hesabı açmak oldukça basittir, her isteyen hesap açabilir. 

 Bitcoin kullanıcılarına işlemlerinde anonimlik sağlar.  

Blok zinciri, Bitcoin'in dayandığı teknolojik altyapıdır. Blok zinciri, isminden de anlaşılacağı gibi, güvenli bir 

şekilde bir ağ üzerinde depolanan bloklardan meydana gelen bir zincir yapısıdır. Bir blok, belirli bir süre içindeki 
tüm işlemlere ait verileri ve kendinden sonraki bloğa olan referansı içermektedir. Altyapısında, blokların hepsinin 

sağlıklı olarak oluşturulmuş, güvenli ve değiştirilmemiş olduğundan emin olmak için hash fonksiyonları gibi 

kriptografik algoritmalarından yararlanmaktadır. Bu şekilde veritabanını ve veritabanı üzerinde yapılan işlemler, 

doğrulanmış ve değiştirilemeyecek bir şekilde bir ağ üzerinde depolanır (Url-3, 2018). 

Literatüre bakıldığında genellikle Blok zinciri teknolojisi ve dağıtık (distributed) kayıt teknolojilerinin birbirinin 

yerine ikame edilebilen terimler olarak kullanıldığı görülmektedir. Dağıtık bir sistem olarak dağıtık kayıt 
oluşturma yöntemi Blok zinciri teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Blok zinciri ile ilgili işlemler tasarımı 

gereği tek bir sunucudan sağlanmak yerine, yaygın bir bilgisayar ağı üzerinde dağıtılmış işlem kaydı olarak 

çalışmaktadır.  

Madenci (miner) adı verilen kişiler, tüm verileri blok zincirinde tutar ve işlemlerin doğrulamasını yapmak için 

birlikte çalışırlar. Blok zinciri protokolüne bağlı olarak, madenciler bu hizmetleri karşılığında belirli miktarda 

yoktan bitcoin yaratma yetkisine sahiptir. Bu da işlemlerin kullanıcılar için ücretsiz olmasını sağlar. Ne kadar 
bitcoin yaratılabileceği ve toplam bitcoin arzı önceden belirlenmiş bir formüle göre belirlenir. Sistem toplamda 21 

milyon adet Bitcoin arzı ile sınırlanmıştır ve bugüne kadar yaklaşık 17 milyon adet Bitcoin dolaşıma çıkartılmıştır. 

Kalan Bitcoin’lerin tamamının ise yaratımdaki zorluk derecesinin giderek artmasından dolayı 2100 yılından sonra 

çıkartılabileceği öngörülmektedir. 

Bitcoin ve diğer kripto paraları depolayabilmek üzere oluşturulan sanal belleklere cüzdan (wallet) denilmektedir. 
İnternet üzerinde gerek kredi kartıyla gerekse havale/eft yoluyla Bitcoin satışı yapan birçok site bulunmaktadır. 

Cüzdanın şifresini çaldırmak veya bilgisayar hacklenmesi gibi kullanıcı hatası sonucu oluşan durumlar dışında, 

sistemin güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Bitcoin ve blok zincirinin yapısı gereği aynı paranın iki kez 

harcanması mümkün değildir.  

Özet olarak bitcoin, herhangi bir otorite, belli bir merkez bankası, resmi kuruluş vs. ile ilişiği olmayan, fakat 

ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, bir üçüncü parti hizmetine ve aracı kuruma gerek kalmadan transferi 
yapılabilen bir tür dijital değer olma özelliği taşımaktadır.  

 3  Bitcoin Fiyatı 

Bitcoin’in kendiliğinden, yani doğasından gelen bir değeri yoktur, değerini piyasadaki arz ve talep koşulları 

belirler. Dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin işlem görmekte ve yeni Bitcoin yaratmanın önceden belirlenmiş bir 

prosedürü ve limiti olduğundan dolayı arza göre talebin hızlı arttığı durumlarda, Bitcoin değer kazanır. Piyasada 
Bitcoin’e olan güven arttıkça ve kullanımı kabul eden firma sayısı yükseldikçe, fiyat istikrarı sağlanır. Bitcoin 

hırsızlıkları, hükümetlerin Bitcoin kullanımına kısıtlama veya vergi getirmesi gibi olaylar ise Bitcoin fiyatını 

olumsuz yönde etkiler (Url-6, 2015). 

Bitcoin’in varoluşundan itibaren geçirdiği gelişim ve önemli fiyat dalgalanmaları aşağıdaki gibi 

listelenmektedir: 

 Ağustos 2008: Neal Kin, Vladimir Oksman ve Charles Bry, Bitcoin’in temelinde yatan şifreleme sistemi 

için patent başvurusunda bulundu. Ayrıca Bitcoin.org adresini de satın aldı. Kin, Oksman ve Bry, Bitcoin 

kavramının yaratıcısı olduğunu öne süren Satoshi Nakamoto ile hiçbir bağlantılarının olmadığını açıkladı. 

 Ekim 2008: Elektronik para birimi konusunda yayınlanan makale 

 Ocak 2009: İlk Bitcoin işleminin gerçekleştirilmesi 

 Ekim 2009: Bitcoin, geleneksel para birimleriyle eşit değerde işlem görmeye başladı.  

 Şubat 2010: Dünyanın ilk Bitcoin piyasası kuruldu. 

 May 2010: Bitcoin ile ilk alışveriş gerçekleşti: Laslo Hanyecz adlı programcı, iki adet Papa John’s pizzası 

karşılığında 10,000 BTC ödedi. 

 Ağustos 2010: Bitcoin hacklendi ve değeri düştü. 
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 Ekim 2010: Hükümetler arası bir örgüt, bu tür ödeme sistemlerinin kara para aklamakta kullanıldığını öne 

süren bir rapor yayınladı. 

 Ocak 2011: Bitcoin yasa dışı ortamlarda kullanılmaya başlandı (İpek Yolu - Silk Road). 

 Şubat 2011: Bitcoin ilk kez ABD doları ile denklik kazandı. 

 Haziran 2013: İlk büyük Bitcoin hırsızlığı vakası yaşandı.  

 Mart 2013: ABD Finansal Suçlar Ağı (FINCEN), dünyanın ilk Bitcoin yasal düzenlemelerinden birini 

çıkardı. 

 Ağustos 2013: ABD’de bir federal mahkeme, Bitcoin’in para yerine kullanabileceği kararına vardı. 

 Kasım 2013: ABD Senatosu dijital para konusunda oturumlar düzenledi ve Bitcoin’in değeri arttı. 

 Ocak 2014: Elliptic şirketi, kurumsal müşterileri için dünyanın ilk sigortalı Bitcoin depolama servisini 

başlattı. 

 Haziran 2014: ABD hükümeti, yasa dışı online pazar İpek Yolu’nda ele geçirilen 29,000 Bitcoin’i 

müzayedeye çıkardı. 

 Temmuz 2014: New York Eyaleti Maliyesi, sanal para birimlerine yönelik yasa tasarısını açıkladı. 

 Ekim 2014: TeraExchange, Bitcoin ile ilk türev işlemlerin gerçekleştirildiğini duyurdu. 

 Aralık 2014: Microsoft, Bitcoin ile yapılan ödemeleri kabul etmeye başladı (Url-5, 2015). 

 Aralık 2017: Bitcoin fiyatı 19,000 doları geçti. 

 Şubat 2018: Bitcoin fiyatı değer kaybederek 8,000 dolar civarına indi. 

 Ağustos 2018: Bitcoin fiyatı 6,000 dolar civarında seyretmektedir. 

Görüldüğü gibi, Bitcoin'in piyasa değeri zamanla artmış ve daha çok ilgi görmeye başlamıştır. 2017 yılında 

dünyada artan politik istikrarsızlık, Japonya başta olmak üzere özellikle Asya’da Bitcoin’in resmileşmesi yönünde 

atılan adımlar ve dijital ödeme yöntemlerine gittikçe artan ilgi, Bitcoin’e bu yıl rekor üstüne rekor yaşatırken; 

uzmanlar, yeni balon riskine de dikkat çekmektedir (Url-2, 2018). Bitcoin’in pazar değeri konusunda önündeki en 
büyük tehditler arasında teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve 

insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesi olarak gösterilmektedir (Ntv teknoloji, 

2008). 

Bitcoin zaman içinde tamamen yasal ve yaygın bir para birimine dönüşebilecek potansiyeli taşımaktadır. Bunun 

gerçekleşmesi için ise öncelikle daha sıkı yasal güvenlik önlemlerinin getirileceği tahmin edilmektedir ve 
Bitcoin’in finans dünyasında ana akımın bir parçası haline gelme süreci başlamıştır (Url-4, 2015). 

 4  Yapay Sinir Ağları ile Analiz  

Son yıllarda, yapay sinir ağları yöntemi, pek çok alanda uygulaması bulunan ve en çok araştırma yapılan 

konulardan biri haline gelmiştir. Yapay sinir ağları en sık uygulanan yapay zeka tekniklerinden biridir ve başlıca 

uygulama alanları arasında sınıflandırma, modelleme ve tahminleme bulunmaktadır. Yapay sinir ağları, insan 
beyninin çalışma şeklinin çeşitli matematiksel yaklaşımlarla taklit edilmesi temeline dayanır (Alan, 2013). 

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir ağlarına benzer matematiksel modellerden oluşan bilgi işleme sistemleridir. 

Zhang, Patuwo ve Hu’ya göre (Zhang vd., 2007) yapay sinir ağları çok değişkenli, parametrik olmayan ve doğrusal 

istatistiksel metotlardır. Ağa, girdi bilgileri ve bu girdilere karşılık gelen çıktı bilgileri verilmekte ve ağın girdi-

çıktı arasındaki ilişkiyi eğitim aşamasında öğrenmesi sağlanmaktadır. Yapay sinir ağları, ekonometrik metodların 

aksine, genelleyebilme özelliğine sahiptir ve girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkilerin bilinmediği durumlarda 
tahminleme yapmak için prensip olarak ideal bir metotdur. 

Yapay sinir ağlarının temel yapısı aşağıda verilmiştir: 

 Sisteme gelen bilgi “nöron” adı verilen birimlerde işlenir. 

 Sinyaller nöronlar arasındaki bağlantılarla iletilir. 

 Her bağlantının belli bir ağırlığı ve bağlantı fonksiyonu vardır. 

 Ağırlıklar, sistemin örnek verilerle eğitime tabi tutulması yöntemi ile belirlenir (Fausett,1994).  

Yapay sinir ağları, birbirleriyle bağlantılı düğüm olarak isimlendirilen nöronlardan oluşmaktadır. Her düğüm 

diğer düğümlerden ve dış çevreden girdi sinyali almakta ve bu sinyali aktivasyon ya da dönüşüm fonksiyonu 

vasıtası ile çıktıya çevirmektedir ve çıktıyı diğer nöronlara veya dışarıya aktarmaktadır (Reilly, Cooper, 1990). 

Dolayısıyla, ağ mimari olarak girdi katmanı, ara katman ve çıktı katmanından oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı (Bredart, 2014) 

Düğümler arası bağlantılar ağın davranışını belirler. Aktivasyon fonksiyonu bir ağın ve düğümün girdi ve 

çıktılarıyla aralarındaki ilişkiyi belirlemektedir. Aktivasyon fonksiyonlarından en sık kullanılanı sigmoid 

fonksiyonudur. Eğitim sürecinden önce genellikle veri normalizasyonu yapılmaktadır. Literatürde birçok veri 

normalizasyon çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Min kuralı, Max kuralı, Medyan, Sigmoid ve Z-Score gibi kurallar 

olarak sıralanabilir (Jayalakshmi, Santhakumaran, 2011).  

Yapay sinir ağları modellerinin tahmin yapmadan önce eğitilmeleri şarttır. Bu gereksinimi karşılamak için en sık 

kullanılan eğitim metodu ise geri yayılma algoritmasıdır. Açıklayıcı değişkenlerinin vektör formu eğitim girdi 

verilerini oluşturmaktadır ve tipik bir tahmin probleminde girdi düğümü sayısı açıklayıcı değişken sayısına eşittir. 

Eğitim sürecinde ilk olarak eğitim verileri giriş düğümlerinden ağa girer, giriş düğümlerinin aktivasyon değerleri 

ağırlıklandırılır ve ilk saklı katmanın her düğümünde kümülatif olarak toplanır. Daha sonra bulunan toplam değeri 

aktivasyon fonksiyonu ile düğümün aktivasyon değerine dönüştürülür, elde edilen sonuç bir sonraki katmandaki 

düğümün girdi değerini oluşturur ve bu işlemler çıktı aktivasyon değerlerine ulaşılana kadar sürer. Eğitim 

algoritması SSE (hata kareleri toplamı), MSE (hata kareleri ortalaması) ve benzeri hata kriterlerinin minimize 

edilmesi esasına dayanmaktadır. Eğitim ve test verisi olarak çalışma yapanların çoğu çoğunluğu veriler üzerinden 

(%90,%10), (%80,%20) veya (%70,%30) gibi oranlar kullanmaktadırlar (Şener, 2015).  

Tahminin doğruluk derecesini, yapay sinir ağları mimarisini oluştururken seçilen katman sayısı, katmanlardaki 

düğüm sayısı ve düğümleri birleştiren oklar hakkındaki kararlar etkilemektedir. Deneme-yanılma yöntemi, saklı 

düğüm sayısının tespiti için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Saklı katmanlarda ve çıkış katmanında 

kullanılacak aktivasyon fonksiyonu, eğitim algoritması, eğitim ve test data setleri, performans ölçüm kriteri 

kararları, veri dönüşüm veya normalizasyon metodu modelini ortaya koyarken yapay sinir ağları mimarisi ile 
birlikte belirlenmesi gereken önemli hususlardandır.  

 5  Uygulama 

Bitcoin fiyatını yapay sinir ağları algoritmaları ile ileriye yönelik olarak tahminleyebilmek bu çalışmanın 

amacıdır. Veri seti olarak son 3 senenin günlük Bitcoin kapanış fiyatlarından yararlanılmıştır. Her günün kapanış 

fiyatları alınarak, 2015 yılı Ocak ayından itibaren 2018 yılı Nisan ayına kadar olan ayların Bitcoin fiyatları aylık 
ortalamaları alınarak, Tablo 1’de verilen şekilde hesaplanmıştır. 

Yıl/Ay Bitcoin ($) Yıl/Ay Bitcoin ($) Yıl/Ay Bitcoin ($) Yıl/Ay Bitcoin ($) 

2015/01 248.78 2016/01 410.84 2017/01 914.92 2018/01 13085.56 

2015/02 234.15 2016/02 404.41 2017/02 1062.53 2018/02 9472.00 

2015/03 269.04 2016/03 416.53 2017/03 1129.37 2018/03 9040.56 

2015/04 235.49 2016/04 434.34 2017/04 1206.64 2018/04 8033.60 

2015/05 237.00 2016/05 461.95 2017/05 1895.38   
2015/06 238.08 2016/06 642.87 2017/06 2636.20   
2015/07 279.56 2016/07 661.36 2017/07 2519.42   
2015/08 250.73 2016/08 579.59 2017/08 3880.99   
2015/09 233.60 2016/09 605.85 2017/09 4064.84   
2015/10 264.86 2016/10 643.55 2017/10 5360.07   
2015/11 348.88 2016/11 726.35 2017/11 7813.13   
2015/12 424.46 2016/12 828.06 2017/12 15394.27   

Tablo 1. Eğitime Ait Elde Edilen Değerler Grafiği (Url-7) 
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 Yapay sinir ağları analizinde kullanabilmek için öncelikle veriler normalize edilmiştir. Normalizasyonda 

kullanılan formül örneği şu şekildedir: 

% i1   ilk değişken 

i1_min = min(i1);  

i1_max = max(i1); 

i1n = 0.8*(i1 - i1_min) / (i1_max - i1_min) + 0.1; 

Eğitim seti olarak verilerin 2/3’ü kullanılmış, test ve sınama için ise verilerin 1/6’sı alınmıştır. Gizli katman 

sayısı, girdi sayısının karesi alınarak kullanılmıştır. Ağ eğitimi için Levenberg-Marquardt geriye yayılma 

algoritması (TRAINLM) kullanılmaktadır. Levenberg-Marquardt (LM) algoritması yapay sinir ağlarının 

eğitiminde sağlamış olduğu hız ve kararlılık nedeni ile tercih edilmektedir. Bu algoritma yapısı gereği ikinci 

dereceden türev gerektiren bir algoritma olduğundan öğrenme hızını belirgin bir şekilde artırmaktadır 

(Wilamowski, Chen, 1999). Uygulamada aktivasyon fonksiyonu olarak en çok kullanılan “logsig” fonksiyonu ve 

eğitim algoritması olarak ta “trainlm” kullanılmıştır. Tüm eğitim seti için kullanılan parametreler ve verilen 
değerleri aşağıdaki gibidir: 

net.trainParam.show = 1; 

net.trainParam.epochs = 100; 

net.trainParam.goal = 0; 

net.trainParam.min_grad = 0; 

Performans ölçümü için hata kareleri ortalaması (MSE) seçilmiştir. Performans verileri stabil olana kadar ağın 
eğitimine devam edilmiştir. Bulunan performans değerleri ve mimari aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Veriler 

Matlab 2013a programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Okuyucuların faydalanması ve ileri çalışmalara ışık 

tutabilmek amacıyla, programdan alınan şekiller aynen korunarak sunulmuştur. Elde edilen değerler ve mimari 

grafik aşağıdaki gibi olmuştur.  

 

Şekil 2. Eğitime Ait Elde Edilen Değerler Grafiği  
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Şekil 3. Hata Kareleri Ortalaması (MSE) grafiği 

 6  Sonuç  

Çalışmamızda yeni finansal teknolojiler, kripto paraların en önemlilerinden biri sayılan Bitcoin, bu paraların 

geliştirilmesinin altında yatan dağıtık yapı ve blok zinciri kavramları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, yapay 

zeka ağları kullanılarak tahminleme yapma metodları açıklanmıştır. 

Uygulama olarak, çalışmamızda, yapay zeka ağları kullanılarak Bitcoin fiyatı için ileriye dönük tahminleme 

yapılmıştır. Geçmiş üç senenin ortalama Bitcoin fiyatları hesaplandıktan sonra bu veriler Matlab 2013a programı 

vasıtasıyla eğitim test ve sınama test gruplarına ayrılıp oluşturulan ağ eğitilmiş ve bir sonraki ayın fiyat ortalaması 
tahmin edilmeye çalışılmıştır.  

Tahminden çıkan sonuç, 2018 Mayıs ayında Bitcoin fiyatının $80,955 olacağıdır. Daha önceki üç ayın 

gerçekleşen ortalama Bitcoin fiyatları Şubat ayı $9,472, Mart ayı $9,040 ve Nisan ayı $8,033 olduğundan, bu 

yapay zeka tahmini oldukça yüksek çıkmıştır. Gerçekleşen Mayıs 2018 ortalama fiyatı ise $7,487’dir. 

Bu büyük farklılık sebebiyle çalışmamızda kullanılan veri sayısın azlığının, kullanılan yapay zeka 

algoritmalarının ve seçilen parametrelerin Bitcoin gibi çok değişken bir kripto para biriminin fiyatını 

tahminlemede yararlanılamayacağı sonucuna varılmıştır. 

Bitcoin’in doğasından gelen bir değerinin olmaması ve fiyatının spekülasyona açık olması da geleneksel 

tahminleme yöntemlerini kullanmayı güçleştirmektedir. Fiyat tahmininin, gerçekleşen fiyatın çok üzerinde olması, 

talebin beklenenden daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun da sebebi Bitcoin çıktığından bu yana kara 

para aklama, uyuşturucu ticareti gibi yasal olmayan alanlarda kullanılması ve buna karşılık da bir çok yaptırım ve 

kısıtlama ile karşılaşmış olmasıdır. Bitcoin fiyatlarının daha istikrarlı seyredebilmesi için yasal kullanım 

alanlarının daha genişlemesi ve dolayısıyla talebin arzı yakalaması gerekmektedir. 
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Abstract 

After the global financial crisis, central banks have changed attitudes towards gold and have unconventional 

policy measures, in addition to conventional interest rate cuts. With these measures central banks aimed to support 

financial stability, and to reduce to potential adverse effects from international capital flows. From the perspective 

of investors and central banks gold positions and gold reserves are still significant and debatable issues. The 
purpose of this study is to investigate the composition of central bank reserves the period of 2008 and 2018. In this 

paper, generally we compared gold reserve holdings of major central banks with Turkey. The Central Bank of the 

Republic of Turkey (CBRT) has increased gold reserves especially since 2002. With implementing effective 

policies, CBRT has increased gold holdings in international reserves. CBRT is one of the countries with the highest 

share of gold reserves in the world.  

 1  Giriş  

Küresel finansal kriz sonrası ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları merkez bankaları 

geleneksel faiz indirimlerine ek olarak çok çeşitli geleneksel olmayan politikalar uygulamaya başlamışlardır. Bu 

politikalar ile merkez bankaları finansal istikrarı desteklemeyi, uluslararası sermaye akımlarından kaynaklanan 

olası olumsuz etkileri sınırlamayı amaçlamıştır. Sonuç olarak, merkez bankaları bilançolarının hem büyüklüğünde 

hem de kompozisyonlarında önemli değişiklikler yaşadılar. Küresel kriz sonrası, merkez bankalarının rezervleri 

içinde altın oranlarında bir artış görülmektedir Ekonomik kriz ve savaş dönemlerinde altın, güvenli bir liman olarak 

algılanmaktadır. ABD, ekonomik krizle mücadele etmek için geleneksel olmayan para politikalarına yönelmiştir. 

Federal Rezerve Bank (FED), ekonomiyi canlandırmak için genişletici para politikalarını uygulamıştır. FED, kısa 

vadeli faiz oranlarını sıfıra hatta negatif oranlara indirmiştir. Bu ortamda ABD devlet tahvillerinin getiri oranları 

da düşmüştür. Dolayısıyla ABD tahvillerine olan talep azaltmıştır. Altın fiyatları ve faiz oranı arasında ters yönlü 
ilişki altın rezerv oranı ile de pozitif yönlü olarak görülmektedir. Özel yatırımcıların yanı sıra merkez bankaları, 

milli gelirlerini istikrarsızlığa ve yüksek belirsizliğe karşı korumak için ilk olarak 2008 yılında altın varlıklarına 

olan taleplerini artırdılar (Oktay, Serin 2017). Bu çerçevede küresel kriz sonrası merkez bankalarının altına olan 

rezerv talepleri artmıştır. Gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının altın rezervleri 2010'da % 2'den 

2014'te % 14'e yükseldi, 2016 yılı itibariyle altın rezervleri bakımından ilk beş ülke ABD, Almanya, İtalya, Fransa 

ve Çin olarak sıralanmıştır. Altın, ikinci en büyük rezerv aracı olmasından dolayı Euro ve dolar için çok güçlü bir 

rakip olarak kabul edilmiştir (Tunç, Oktay ve Serin, 2016). 

Altın tarihin en eski zamanlarından beri para olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren altın 

standardı uygulamasına geçilmiş, altına dönüştürülebilen kâğıt paralar sabit bir altın ağırlığı ile tanımlanmıştır. 

Otomatik olarak dış dengeyi sağlayan, para politikalarına bağımsızlık kazandıran bu sistem, Birinci Dünya savaşı 

ile sona ermiştir. İki Dünya Savaşı arasında zaman zaman altın standardına geri dönme denemeleri yapılmışsa da, 

başarısız olmuştur. İkinci Dünya savaşı sonrası ABD doları dünyanın rezerv para birimi olmuş, dolar altına 

konvertibil, diğer ülke paraları da dolara konvertibil olmuştur. Böylece ABD, dünyanın politik, ve ekonomik gücü 

haline gelmiştir. Ancak, dış açıkları ve Vietnam Savaşı nedeniyle ABD para arzını genişletmek zorunda kalmıştır. 

ABD, dolarla altın arasında 1944 yılında Bretton Woods anlaşmasında belirlenen pariteyi koruyamamıştır. Her ne 

kadar dolarla altın arasındaki ilişki 1973 yılında kaldırılsa da bu yapının oluşturduğu küresel dengesizlikler devam 

etmiştir. Son otuz yıldır uluslararası para sisteminde yaşanan kaos, küresel finansal krizin 2008 yılında ABD’de 

ortaya çıkmasına neden olmuştur (Oktay ve Serin, 2014). 

Altın tarihsel süreç içerisinde; Cilalı Taş Devri’nden günümüze değin yaklaşık 7000 yıldır hep bir mübadele 

aracı, hesap birimi ve tasarruf aracı olmanın yanında bir rezerv olarak kabul edilmiş, aynı zamanda kolay işlenip, 

alınıp satılabilen metallerin başında yer almıştır (Aslan, 1999; Bank of America Merrill Lynch, 2013). Altın aynı 

zamanda sanayide kullanılan bir hammadde, bir yatırım aracı, likiditesi yüksek ve dünyanın her yerinde kabul 

gören bir ödeme aracı, süs ve ziynet eşyası olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise altının birçok sanayi kolunda, 
tıpta, uzay teknolojisinde, elektronikte kullanımı artmış, alternatif yatırım araçlarının çoğalmasıyla tasarruf ve 

yatırım amaçlı talebi gerilemiş, daha çok kuyumculuk sektöründe talep görmeye başlamıştır. 
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Sağlam ve güvenilir yapısı altını diğer madenlerden ayırmış ve öne çıkarmıştır. Altının değerli bir metal olma 

nedeni; öncelikle sınırlı bir rezerv ve üretim hacminin olmasıdır. Ayrıca diğer kıymetli metallerden daha üstün 

özelliklerinin bulunması da altını değerli kılmaktadır. Paslanmayan, aşınmayan, sonsuza kadar bozulmadan 

kalabilen yapısıyla fiziki ve kimyasal özellikleri diğer soy metallerden üstündür. Aynı zamanda mutlak bir değere 

sahip olan altın, dünyanın her yerinde aynı fiyattan alınıp satılabilmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra, altın 

standardının hüküm sürdüğü 19. yüzyıla kadar para olarak kullanılan altın, 20. yüzyılın ortalarından itibaren 

uygulanmaya başlanan altın kambiyo sisteminde önemli bir rol üstlenmiştir. Böylece merkez bankalarının en 
önemli rezerv araçlarından biri haline gelmiştir. Ancak altın arzı fiyat değişikliklerine karşı inelastik bir yapıdadır. 

Diğer bir ifadeyle, altın arzı dünya borsalarındaki fiyat değişikliklerinden uzun vadede etkilenmektedir (VOBAŞ, 

2013; Gasparrini, 2012). 

 2  Altının Uluslararası Para Sistemi İçerisindeki Yeri 

Altın tarihin en eski zamanlarından beri para olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren altın 
standardı uygulamasına geçilmiş, altına dönüştürülebilen kâğıt paralar sabit bir altın ağırlığı ile tanımlanmıştır. 

Otomatik olarak dış dengeyi sağlayan, para politikalarına bağımsızlık kazandıran bu sistem, Birinci Dünya savaşı 

ile sona ermiştir. İki Dünya Savaşı arasında zaman zaman altın standardına geri dönme denemeleri yapılmışsa da, 

başarısız olmuştur. İkinci Dünya savaşı sonrası ABD doları dünyanın rezerv para birimi olmuş, dolar altına 

konvertibil, diğer ülke paraları da dolara konvertibil olmuştur. Böylece ABD, dünyanın politik, ve ekonomik gücü 

haline gelmiştir. Ancak, dış açıkları ve Vietnam Savaşı nedeniyle ABD para arzını genişletmek zorunda kalmıştır. 

ABD, dolarla altın arasında 1944 yılında Bretton Woods anlaşmasında belirlenen pariteyi koruyamamıştır. Her ne 

kadar dolarla altın arasındaki ilişki 1973 yılında kaldırılsa da bu yapının oluşturduğu küresel dengesizlikler devam 

etmiştir. Son otuz yıldır uluslararası para sisteminde yaşanan kaos, küresel finansal krizin 2008 yılında ABD’de 

ortaya çıkmasına neden olmuştur (Oktay ve Serin, 2014Uluslararası para sisteminde altının geçmişi 15. yüzyılda 

feodalitenin yıkılması ve milli devletlerin kurulmasına kadar gider. 17. yüzyıldan 18.yüzyılın başlarına kadar 
dünya servetlerinin sabit kabul edildiği müdahaleci bir düşünce akımı olan merkantilist düşünce akımıyla da 

hazinenin altın ve gümüş mevcutlarının artırılması, ekonomik ve siyasal gücün kaynağının oluşturulması, 

savaşların finansmanının sağlanması ve ihracata ağırlık verilmesi hedeflenmiştir (Savaş, 1998).  

19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında (1870-1914) altın bir tedavül aracı olarak kullanılmış, diğer bir 

ifadeyle sabit döviz kuru sistemi olan “altın standardı” uygulanmıştır. Altın standardının en önemli etkisi, 

“otomatik istikrar etkisidir; yani merkez bankasının dengeleyici herhangi bir müdahalesinin olmadığı varsayımına 
dayanır. Bir ülkede para arzı ödemeler bilançosu fazla verdiğinde artacak, açık verdiğinde azalacaktır. Ülkedeki 

ihracatçılar ihracatları sonucu elde ettikleri altını kendi merkez bankalarına satacaklar, karşılığında da kendi 

paralarını elde edeceklerdir. Böylece merkez bankasındaki altın miktarı artarken, karşılığında merkez bankası yeni 

para basarak para arzını genişletecektir. Burada klasik ekolün benimsediği miktar teorisine göre fiyatlar 

yükselecektir. Buna bağlı olarak ihracat azalırken ithalat artacak, sonuçta altın ihracı artarken altın ithali 

yavaşlayacak ve dış denge sağlanacaktır. Tersi durumda ise, ithalatçılar yaptıkları ithalat sonucu dış ülkelere 

ödemede bulunmak üzere, merkez bankasından altın satın alacaklar karşılığında yerli para satacaklardır; böylece 

para arzı daralacaktır. Burada yine klasik ekolün benimsediği miktar teorisine göre fiyatlar düşecektir. Buna bağlı 

olarak ihracat genişlerken ithalat daralacak, sonuçta altın ihracı yavaşlarken altın ithali artacak ve dış denge 

yeniden sağlanacaktır. Altın standardında dolaşımdaki para belli ayar ve ağırlıkta basılmış altın para veya altın 

külçe olup, ödemeler bu para ile yapılmıştır. Banknot ve madeni paralar altın paraya çevrilebilmiş, altının ülkeye 

giriş ve çıkışı serbest kabul edilmiştir. Her ülkenin parasının değeri altın cinsinden tanımlandığı ve altının ithal ve 
ihracı serbest bırakıldığı için, ulusal paralar otomatik olarak sabit kurlardan birbirine bağlanmış oluyordu. 

Ülkedeki altın rezervi daima iç para arzına eşit tutulmuştur. Bu dönemde ülkelerin enflasyon oranları azalmış ve 

fiyatların bütünleşik seviyeleri artmıştır (Ricardo, 1821; Öney, 1980; Seyidoğlu, 2003).  

Ancak I. Dünya Savaşı’nın ve 1929’da yaşanan Büyük Buhran’ın etkisiyle dünyada işsizlik oranları artarken, 

bir yandan da altın karşılığı olmadan basılan paralar nedeniyle enflasyonist bir süreç yaşanmış, buna bağlı olarak 
dış dengeden çok iç ekonomik denge temel sorun haline gelmiştir. Çözüm arayışları neticesinde Keynesyen 

politikalar etkili olmaya başlamış; işsizlik sorunu yaşayan ülkelerde genişletici para ve maliye politikaları 

izlenmesi, enflasyon görülmesi durumunda ise toplam harcamaların daraltılması, böylece iç ekonomik dengenin 

sağlanması hedeflenmiştir. Bu duruma bağlı olarak ise altın tedavül özelliğini yitirmiştir (Seyidoğlu, 2003; 

Eichengreen ve Flandreau, 1996). Hükümetler, altın standardını terk etmeye, ülkeler ve bireyler arasındaki altın 

alımlarını ve ticaretini sınırlamaya başlamışlardır. 1931 yılında altın standardı sistemi çökmüş, ancak altın ilk 

“rezerv varlık” olma özelliğini korumuştur. Aynı etkiler II. Dünya Savaşı’ndan sonra da devam etmiştir. Altın 

standardının yıkılmasıyla ulusal paraların birbirine dönüştürülme imkanı ortadan kalkmış, uluslararası ödemelerde 

büyük sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Yaşanan bu sorunlar neticesinde II. Dünya Savaşı’nın ardından altın-döviz standardına (altın kambiyo sistemine) 

dayanan Bretton Woods Sistemi’ne (1944-1973) geçilmiştir. Bu sistemi benimseyen ülkeler milli paralarını sabit 

kurdan ABD dolarına bağlayacaklardı. ABD dolarının değeri altın olarak tanımlanacak ve bir ons altın (31,1gr) 35 

dolar edecekti. Böylece dolar uluslararası sistemde tüm ülke paralarının bağlandığı bir değer standardı, tek para 
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ya da rezerv para olabilecekti (Bordo, 1993). Bu sistemin temelinde, altından tasarruf edilerek uluslararası 

ödemelerde kullanılacak rezerv miktarını artırma fikri yatmaktadır. Bretton Woods ile dünyada iki önemli kurum 

olan Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) (1945 yılında) ve Dünya Bankası (1944 yılında) 

kurulmuştur. Ancak zaman içinde ABD ekonomisindeki açıklar nedeniyle ABD dolarına güven azalmış, ayrıca 

kalkınmalarını tamamlayan Avrupa ülkeleri ellerinde biriktirdikleri dolarları altına çevirmek istemişlerdir. Altın 

talebindeki bu artış dünya genelinde 1970’li yıllarda para krizleri yaşanmasına, doların devalüe olmasına, ardından 

doların altın konvertibilitesinin sona ermesine ve sistemin 1973 yılında çökmesine neden olmuştur (Savaş, 1998). 
Bu tarihten sonra Avrupa ülkeleri ulusal paralarını sabit kurlarla birbirlerine bağlamış ve dolar karşısında serbest 

bırakmışlardır (Bordo ve Yonung, 2001).  

Dünyada yaşanan petrol şokları ve birçok ülkede görülen yüksek enflasyon nedeniyle, 1972-1980 döneminde 

insanlar güvenli bir liman arayışıyla altına yönelmişlerdir, buna bağlı olarak altın fiyatları yükselmiştir. Hatta altın 

fiyatlarındaki değişime karşı alternatif bir yatırım aracı olarak vadeli altın işlemleri yapılmaya başlanmıştır (Yanık, 

2008). Soğuk savaş döneminin izlerinin silinmesi, barış ve huzur ortamının oluşması neticesinde; 1980-1990 
döneminde altın fiyatları yatay bir seyir izlemiş, hatta 1990 yılından sonra belirgin bir düşüş yaşamıştır. Zaman 

içinde finansal araç çeşitliliğinin artmasıyla yatırım alternatifi genişlemiş ve altın talebi daralmıştır. 2000’li yıllarda 

siyasi ortam gerginleşmiş, 11 Eylül 2001’de yaşanan terörist saldırıdan sonra altın fiyatları yükselmeye başlamıştır 

(Garber, 1993). 2007’den sonra yaşanan küresel kriz de belirsizlik ortamını derinleştirmiş, altın fiyatlarının 

yükselişini hızlandırmıştır. Hemen hemen tüm ülke hazineleri ve merkez bankaları rezerv aracı olarak altın 

tutmaya devam etmişlerdir. 

Eskiden bir likidite kaynağı olan altının bu rolü bugün giderek azalmıştır. Çünkü altın üretimi zor ve pahalı olup, 

üretilen altının bir kısmı sanayi ve ticarette kullanılmakta, bu nedenle mevcut altın stokları uluslararası likidite 

ihtiyacına cevap verememektedir. 1951-1960 döneminde toplam uluslararası rezerv içinde altının payı %65 iken, 

bu oran 1970’te %40’a, 1979’da ise %10,7’ye kadar gerilemiştir. Anılan dönemde altının uluslararası ödemelerde 

rezerv olarak önemi giderek azalmıştır. Ancak günümüzde ülkeler açıklarını altın satarak kapatmak yerine, kredi 

kullanarak kapatmayı tercih etmektedirler. Çünkü satılan altınlar ülkelerin altın stoklarının erimesine neden 

olduğundan, sonuçta ülkelerin borçlanma olanakları daralmaktadır. Bu açıdan altın hala bir değer ölçüsü olma 

özelliğini korumakta, ödemelerde birebir kullanılmasa bile bir güven unsuru olarak kabul edilmektedir. Tüm 

bunlara dayanılarak altının uzun bir süre daha merkez bankası kasalarında rezerv varlık olarak kalacağı tahmin 

edilmektedir (Öney, 1980).  

 3  Dünya Altın Arz ve Talebi 

Altın madenlerde üretildikten sonra, altın rafinerilerinde saflaştırılmakta ve belli bir standarda 

kavuşturulmaktadır. Ardından yatırımcılara, kuyumculara ve hammadde ihtiyacı olan sanayicilere arz 

edilmektedir. Bu süreçlerden sonra altın hurda (kullanılmış) olarak ve yeniden yatırım şeklinde piyasaya geri 

dönmektedir.  

Tablo 1’de 2016 yılında dünyada toplam altın üretimi 3.222 ton olarak görülmektedir. En büyük üreticiler %14’le 

Çin, %9’la Avustralya, %8’le Rusya Federasyonu, %7’yle ABD olurken, bu ülkeleri %5’lik payla Güney Afrika, 

Kanada, Endonezya ve Peru takip etmektedir. 1968’lerde en önemli üretici %77’yle Güney Afrika olmasına 

rağmen günümüzde ülkede rezervlerin azalması ve üretim veriminin düşmesiyle ülkenin payı oldukça azalmıştır 

(Bkz. Tablo 1 ve Grafik 1).   
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Sıralama  Üretim (Ton) 

2016 2015  2015 2016 

1 1 Çin 450,1 453,5 

2 2 Avusturalya 279,2 290,5 

3 3 Rusya 249,5 253,5 

4 4 Amerika Birleşik Devletleri 218,2 236,0 

5 5 Endonezya 176,3 168,2 

6 7 Kanada 159,0 165,0 

7 6 Peru 175,9 164,5 

8 8 Güney Afrika 151,0 150,0 

9 9 Meksika 135,8 120,5 

10 10 Gana 95,1 95,0 

11 12 Brezilya 81,8 83,3 

12 11 Özbekistan 83,2 82,9 

13 14 Papua Yeni Gine 57,2 59,9 

14 13 Arjantin 63,8 57,4 

15 15 Mali 49,0 49,8 

16 18 Tanzanya 46,8 48,7 

17 19 Filipinler 46,7 48,5 

18 17 Kolombiya 47,6 48,3 

19 16 Kazakistan 48,2 48,0 

20 20 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 45,7 44,4 

    Dünyanın Geri Kalanı 548,5 554,3 

    Dünya Toplamı 3.208,6 3.222,3 

Tablo 1. Altın Arz Eden İlk 20 Ülke Kaynak: O’Connel, Alexander, Strachan, Alway, Nambiath, Wiebe, Li ve 

Aranda, 2017. GFMS Gold Survey 2017. Thomson Reuters. London. 

 

Grafik 1. Ülkelerin Altın Maden Piyasasındaki Payları Kaynak: O’Connel, Alexander, Strachan, Alway, 
Nambiath, Wiebe, Li ve Aranda, 2017. GFMS Gold Survey 2017. Thomson Reuters. London. 

Tüm mallarda olduğu gibi altının fiyatı da arz ve talebine göre belirlenmektedir. Üretimi maliyetli ve sınırlı olsa 

da son yıllarda altın üretim hacmi giderek artmış, gerek altın fiyatlarında gerekse altının talep yapısında önemli 

değişiklikler görülmüştür. 2008 küresel krizinin etkisiyle ülkelerin içinde bulunduğu sıkıntılar altın fiyatlarını 

yukarı tırmandırırken, döviz ihtiyacına bağlı olarak da altın üretimi artmıştır (Bkz. Tablo 2). Dünya altın madeni 

üretimi fiyat değişikliklerine karşı fazla esnek değildir. Arz talep kanununun tersine; dünyada altın fiyatları 

yükselirken altın talebinin artış kaydettiğine veya altın fiyatları düşerken altın arzının arttığına sık sık 
rastlanmaktadır (Erdoğdu, 1998). Tablo 2’de görüldüğü gibi dünya altın fiyatlarının yıllar içinde yükselmesine 

rağmen, maden üretiminin toplam altın arzına katkısı bu yıllar içinde düşmüş; 2007 yılında altın üretiminin toplam 

arz içindeki payı %80 iken 2016 yılında %71’e gerilemiştir. Hurda altının toplam arz içindeki payı da benzer 

şekilde 2007 yılında %32,8 iken 2016 yılında %28’e gerilemiştir. Ancak toplam altın arzında 2007 yılından 2016 

yılına kadar %44 düzeyinde bir genişleme görülmüştür. Maden üretimi, resmi sektör satışları ve hurda altın arzı 

olarak bilinen arz bileşenleri arasında fiyat elastikiyeti en yüksek olan hurda altın arzıdır (Cılız, 2010). Fiyatların 

yükseldiği bu süreçte bireyler ellerinde tuttukları altınlarını satmayı, fiyatların düştüğü durumlarda da çoğu zaman 

beklemeyi tercih etmişlerdir.  
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(Ton) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arz                     

  Altın Üretimi 2.538 2.467 2.651 2.775 2.868 2.883 3.077 3.172 3.209 3.222 

  Hurda Altın   1.029 1.388 1.765 1.743 1.704 1.700 1.303 1.158 1.172 1.268 

  Net Hedging Arzı -432 -357 -234 -106 18 -40 -39 108 21 21 

Toplam Arz 3.134 3.497 4.182 4.411 4.590 4.544 4.341 4.438 4.401 4.511 

Talep                     

  Mücevher İmalatı 2.474 2.355 1.866 2.083 2.091 2.061 2.610 2.469 2.395 1.891 

  Endüstriyel 492 479 426 480 471 429 421 403 365 354 

  Net Resmi Sektör -484 -235 -34 77 457 544 409 466 436 257 

     Perakende Yatırım 448 937 866 1.263 1.616 1.407 1.873 1.163 1.162 1.057 

Fiziki Talep 2.930 3.536 3.125 3.903 4.635 4.441 5.314 4.501 4.357 3.559 

Fiziki Fazla/Açık 204 -38 1.057 508 45 102 -973 -62 44 952 

  

ETF Envanter  

   Oluşturma 253 321 623 382 185 279 -880 -155 -125 524 

  

Exchange Envanter  

Oluşturma -10 34 39 54 -6 -10 -98 1 -48 86 

Net Denge -39 -394 394 73 -224 -167 5 92 217 342 

Altın Fiyatı   (ABD$/ons) 695,39 871,96 972,35 1.224,52 1.571,69 1.668,98 1.411,23 1.266,40 1.160,06 1.250,80 

Tablo 2. Dünya Altın Arz ve Talebi Kaynak: O’Connel, Alexander, Strachan, Alway, Nambiath, Wiebe, Li ve 

Aranda, 2017. GFMS Gold Survey 2017. Thomson Reuters. London. 

Tablo 2’den görülebileceği gibi altın talebi günümüzde en fazla kuyumculuk sektöründe (%53), perakende 

yatırım amacıyla (külçe ve sikke olarak tasarruf ve spekülasyon amacıyla) (%29,7), endüstri hammaddesi olarak 

(elektronikte, dişçilikte ve tıp alanında) (%10), resmi sektör alışlarında (%7,2) gerçekleştirilmektedir. Merkez 

bankaları altın piyasalarında oldukça aktif olup, resmi rezervlerini artırmak amacıyla altın talep etmekte ya da 

piyasaların ihtiyacına göre altın satarak altın arzını gerçekleştirmektedirler. Yatırımcılar ise altın fiyatları 

düştüğünde altın almak, fiyatları yükseldiğinde ise altın satmak suretiyle yaşam koşullarını ve servetlerini 

genişletmek hedefiyle spekülatif davranış sergileyebilirler. Altın talebinde doların değeri de etkilidir. Dolar değer 

kaybettiği dönemlerde altına olan talep artmaktadır. Altın dünyada “sığınma değeri yüksek bir meta” olarak 
görülmektedir (Cılız, 2010). Enflasyonist süreçlerde de altın talebi artmaktadır. Çünkü altın fiyatlarındaki artış 

enflasyon hızından daha yüksek olmakta, diğer bir ifadeyle enflasyon diğer mal fiyatlarından daha hızlı artmakta, 

bu durum da altın talebini artırmaktadır. Ekonomilerde görülen negatif faiz uygulamaları da altına olan meyli 

artırmaktadır (Cılız, 2010). Tablo 2’de görüldüğü gibi küresel kriz sürecinde dünyada altın talebi ve fiyatları artış 

göstermiş, 2013 yılından sonra krizin olumsuz etkilerinin azalması, ekonomilerde istikrarın artması ve doların 

değerinin yükselmesiyle ise hem altın talebi hem de fiyatları düşüşe geçmiştir. 

Ağırlıklı olarak kuyumculuk sektöründe kullanılan altın, gelişmiş ülkelerde mücevher takı amacıyla 

kullanılırken, gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla güven unsuru olarak tasarruf, değer saklama ve servet 

biriktirme amacıyla talep edilmektedir. Tablo 3’te dünyada en çok mücevher talebinin Çin (%32), Hindistan (%24) 

ve ABD’de (%7) olduğu, Türkiye’nin (%2) ise 5. sırada yer aldığı görülmektedir. Perakende yatırım amacıyla talep 

edilen külçe ve sikke talebinin bölgesel dağılımında 2016 yılı itibariyle Asya kıtası %68’lik pay alırken, Avrupa 

kıtası %27’lik pay almaktadır (Bkz. Grafik 2).   
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Sıralama  Tüketim (Ton) 

2016 2015  2015 2016 

1 1 Çin 750,3 612,5 

2 2 Hindistan 674,5 463,1 

3 3 Amerika Birleşik Devletleri 140,5 138,2 

4 5 Birleşik Arap Emirlikleri 55,3 46,2 

5 9 İran 35,4 39,7 

6 6 Türkiye 49,3 39,7 

7 4 Sudi Arabistan 57,5 38,1 

8 8 Endonezya 40,1 34,2 

9 11 Rusya Federasyonu 34,1 30,2 

10 7 Mısır 40,9 27,9 

11 12 Güney Kore 28,7 26,9 

12 10 Hong Kong 34,3 26,9 

13 13 Birleşik Krallık 27,4 25,2 

14 14 İsrail 24,8 20,2 

15 15 Kuveyt 23,1 20,1 

16 16 Japonya 19,7 19,8 

17 19 Bangladeş 16,5 18,1 

18 17 İtalya 18,1 17,6 

19 18 Kanada 16,9 16,6 

20 20 Vietnam 15,8 16,3 

    Dünyanın Geri Kalanı 291,8 240,4 

    Dünya Toplamı 2.395 1.891 

Tablo 3. Altın Mücevher Talep Eden (Hurda Dahil) İlk 20 Ülke Kaynak: O’Connel, Alexander, Strachan, Alway, 

Nambiath, Wiebe, Li ve Aranda, 2017. GFMS Gold Survey 2017. Thomson Reuters. London. 

 

Grafik 2. Altın Külçe ve Sikke Talebinin Bölgesel Dağılımı (2016) Kaynak: O’Connel, Alexander, Strachan, 

Alway, Nambiath, Wiebe, Li ve Aranda, 2017. GFMS Gold Survey 2017. Thomson Reuters. London. 

 4  Başlıca Merkez Bankalarının Küresel Finansal Kriz Sonrası Altın Rezerv 

Paylarındaki Değişimi ve Türkiye Merkez Bankasının Tutumu 

Merkez bankaları ulusal zenginliğin bir göstergesi olan rezervlerin ihtiyatlı bir şekilde yönetiminden 

vatandaşlarına ve devletlerine karşı sorumludur. Rezerv yönetiminde hedef genellikle istikrar, likidite, kur ve diğer 

ulusal politika hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, finansal piyasalar ve getirilerdeki bozulmayı 

engellemektir. Her rezerv varlık birtakım avantaj ve zorlukları beraberinde getirir. Örneğin dünya rezerv paraları 

arasında en büyük paya sahip olan ABD doları, bir yandan geniş bir finansal enstrüman yelpazesine sahipken bir 

yandan da mükemmel bir likiditeye sahiptir. Ancak değeri ABD’nin ekonomi politikalarından etkilenmektedir 

(Cılız, 2010).  

Altının merkez bankalarındaki toplam rezervlerdeki payı ekonomik kriz ve savaş dönemlerinde radikal 

değişiklikler göstermektedir. 1980’lerden 1990’lardan sonra merkez bankalarının daha bağımsız hale gelmeye 

başlamasıyla ve iyi makro ekonomik koşullarla merkez bankaları rezerv yönetiminde daha ticari bir tutum 

sergilemiş, rezerv portföyleri üzerinden sağladıkları getirilere daha fazla önem vermeye başlamışlardır. 20. 

yüzyılın sonuna doğru birçok merkez bankası altın satışına giderek altının rezervdeki payını düşürmüşlerdir. 2001 

yılındaki terör saldırısından itibaren durum tersine dönmüş, merkez bankaları satmış oldukları altınları yeniden 

geri almaya ve portföylerini çeşitlendirmeye başlamışlardır (World Gold Council). Altının hiçbir ülkenin tekelinde 

olmaması, güvenli bir yatırım aracı olarak dünyada kabul görmesi, kriz ortamlarında kolaylıkla değer yitiren 
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borsalara karşı fiyatını koruması ve değer kaybetmemesi bu aşamada etkili olmuştur. Merkez bankaları insanların 

psikolojik davranış ve tutumları nedeniyle klasik altın standardı döneminden beri rezervlerinde parasal role sahip 

bir emtia olarak büyük miktarda altın tutmaktadır, buna dayanarak merkez bankalarının gelecekte de büyük altın 

stoklarını korumaları beklenmektedir (Goodfriend, 1988). Merkez bankaları yıllar itibariyle incelendiğinde yer 

üstü altın stoklarının yaklaşık %20’sini rezerv olarak tuttukları anlaşılır (World Gold Council).  

Merkez bankaları finans tarihi boyunca tüm rezerv varlıklarının arasında altına aşağıda özetlenen nedenlerden 

dolayı özel bir önem vermişlerdir. İlk olarak, Merkez bankaları temelde uzun vadede reel satın alma gücünü 

koruması, bir değer deposu olması nedeniyle rezervlerinin bir kısmını altın olarak tutmayı tercih ederler. Çünkü 

merkez bankalarınca rezervlerinde tutulan ABD doları ve Euro gibi paraların değeri bu paraları basan hükümetlerin 

ekonomi politikalarından etkilenir. İkinci olarak, altın ise hiçbir ülkenin güdümü altında bulunmamasından dolayı 

kendine özgü olup, ülkelerin kusurlu ekonomi politikalarından kötü etkilenmemekte ve stabilitesini korumaktadır. 

Bu yönüyle rezerv olarak altın bir ekonomik güvence sağlamaktadır.  

Rezerv ihtiyaç duyulduğunda kullanmak içindir. Örneğin, küresel şoklar ulusal para sisteminde değişikliklere 

neden olabilir, likit kaynaklara ihtiyaç duyulabilir. Altın her zaman ve her yerde kabul edilirliği ve likiditesi yüksek 

bir nihai ödeme aracı ve paranın nihai değeridir. Bu yönüyle altının üçüncü olarak, fiziki güvenilirliği bulunur. 

Diğer rezerv paraların ise kendi ülkelerinin uygulayacağı kambiyo kontrolleri gibi paranın serbest transferini 

olumsuz yönde etkileyen uygulamalar nedeniyle likiditeleri daha düşük kalabilmektedir (Güvenç, 2006). 

Ülkeler açısından altın rezervi olmak, bazı tahmin edilemeyen olaylara karşı savaş, enflasyon artışı, dış borçların 

ödenememesi, ulusal paranın değer kaybı gibi geleceğe karşı bir opsiyon sahibi olmaya, bir çeşit sigortaya benzer.  

Dördüncü olarak, vatandaşları diğer rezerv paralara karşı yok edilemez bir varlık olarak kabul edilen altına 

güven duyar, rezerv varlık olarak tutulmasını talep ederler. Ülke merkez bankaları açısından ise rezervlerin 

çeşitlendirilmesi durumunda, tek bir varlığa dayalı rezervden elde edilecek getiriden daha düşük volatilitesi bir 

getiri elde edilecektir. Altının getirisi diğer finansal varlıklarla negatif korelasyona sahip olduğundan, altının bir 

portföye dahil edilmesi riskin azaltılması açısından önemli faydalar sağlayacaktır.  

Son olarak, ülkeler için dış borçlanma durumunda bir teminat niteliği taşıyabileceği gibi ödünç verilmesi 

durumunda da makul getiriler elde edilmesine izin verir. Finansal sisteme yönelik olarak altın kredi riski olmayan 

güvenli bir varlık olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda altın tutmanın bir “fırsat maliyeti” olabilir, ancak faiz 

oranlarının düşük olması durumunda fırsat maliyeti az olacaktır (Güvenç, 2006).  

Altın fiyatları ile güven ortamı arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İstikrar ortamında altın talebi azalmakta ve 

fiyatları da düşmektedir; güvensizlik ortamında ise tam tersi bir durum yaşanmaktadır. 2003 yılı itibariyle istikrar 
ortamının yeniden tesis edilmesiyle merkez banlarının toplam altın rezervleri tekrar azalmaya başlamıştır. Ancak 

2008 küresel krizinin etkisiyle altın rezervleri tekrar artmaya başlamıştır. Merkez bankalarının rezervlerinde 

tuttukları altın miktarı Nisan 2018 tarihi itibariyle 33.828 ton civarındadır (Bkz. Tablo 4). Buna göre bugün merkez 

bankaları rezervlerinin yaklaşık ortalama %15’i altın rezervinden oluşmaktadır (World Gold Council). Daha önce 

açıklanan nedenlerden ötürü altının bundan sonra da merkez bankaları rezervleri içerisindeki önemini koruması 

beklenmektedir (Güvenç,2006). 

Yıllar Ton Yıllar Ton 

2000 33.170 2009 30.484 

2001 32.891 2010 30.805 

2002 32.521 2011 31.171 

2003 31.963 2012 31.646 

2004 31.445 2013 31.819 

2005 30.841 2014 31.996 

2006 30.476 2015 32.704 

2007 29.972 2016 33.258 

2008 29.960 2017 33.673 

  Nisan 2018 33.828 

Tablo 4. Dünya Merkez Bankalarının Toplam Altın Rezervi Kaynak: World Gold Council, 

www.gold.org/data/gold-reserves, 2018. 

Tablo 5’te ve Grafik 3’te bazı dünya ülkelerinin toplam rezervleri içinde altın rezervlerinin payı küresel krizden 
günümüze yüzdelik payları ile incelenmiştir. Ayrıca tablo 6’da dünyada en fazla altın rezervine sahip ilk yirmi 

ülkenin Nisan 2018 tarihi itibariyle altın rezervlerine yer verilmiştir. Buna göre merkez bankasında miktar (ton) 

olarak en fazla altın rezervi bulunduran ülkeler sırasıyla; ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Çin, İsviçre, 

Japonya, Hollanda ve Türkiye’dir. Merkez bankasında tüm rezervler içindeki yüzdelik payı itibariyle en fazla altın 

rezervi bulunduran ülkeler ise sırasıyla; ABD, Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa, Portekiz, Avusturya, Kazakistan, 

Belçika ve Türkiye’dir. Tablo 5’te küresel kriz döneminde ülke merkez bankalarında altın rezervinin yükseldiği 

görülür. Krizin ardından ise bazı ülkelerde azalmalar bazılarında ise artışlar yaşanmıştır. Almanya, Fransa, İtalya, 

Rusya, Türkiye, ABD gibi ülkeler çok yüksek oranlarda altın rezervi tutmayı sürdürmüşlerdir. Ülkelerin tüm 
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rezervlerin içinde güvenilir bir rezerv olarak altına büyük pay verdikleri görülür. Burada ülkelerin II. Dünya 

Savaşı’nda yaşanan yüksek enflasyon yanında ortaya çıkan ekonomik krizler ile ülke paralarının değerinin 

istikrarlı kılınma isteğinin etkili olduğu kanaatine varılabilir. Ayrıca bu ülkelerin kendi paraları da zaten konvertibil 

paralar olup, birer rezerv para niteliği olmasına rağmen merkez bankası bilançolarında rezervin altından oluşması, 

bu rezerve dayanan paraları daha güçlü kılınmaktadır. Tabloda yer alan diğer ülkeler ise nispeten daha düşük 

miktarda altın rezervi tutmayı tercih etmişlerdir. Bunun yanında ülkeler daha fazla portföy çeşitlemesine gitmişler, 

rezervlerinde de Amerikan tahvillerine yer vermişlerdir.  

Ülkeler 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Brezilya 0,50 0,48 0,49 0,53 0,47 0,96 0,73 0,72 0,64 0,68 

Kanada 0,22 0,22 0,22 0,27 0,25 0,26 0,16 0,15 0,07 0,00 

Çin 1,04 0,85 1,50 1,64 1,59 1,66 1,05 1,05 1,76 2,19 

Almanya 67,3
9 

68,8
7 

66,5
3 

71,1
6 

71,4
1 

72,9
1 

66,0
7 

67,8
2 

66,3
2 

67,6
2 Fransa 60,4

2 
67,4

6 
64,6

1 
66,3

6 
71,1

5 
70,6

1 
64,9

7 
65,5

9 
60,0

6 
61,5

2 Birleşik 
Krallık 

10,7
0 

13,3
9 

13,6
5 

14,3
0 

13,9
2 

14,1
7 

10,1
2 

9,66 7,14 8,47 

Endonezy
a 

3,44 3,96 3,87 3,43 3,27 3,51 3,04 2,71 2,51 2,47 

Hindistan 3,47 3,89 6,85 8,42 9,19 9,93 7,25 6,65 5,38 5,68 

İtalya 69,8
4 

64,9
0 

65,1
9 

69,9
1 

71,0
5 

72,2
0 

65,1
6 

66,5
9 

63,9
8 

66,8
5 Japonya 2,11 2,08 2,54 3,15 2,91 3,23 2,34 2,35 2,11 2,32 

Güney 
Kore  

0,15 0,20 0,19 0,22 0,87 1,38 1,17 1,12 0,97 1,04 

Meksika 0,11 0,18 0,30 0,26 3,50 3,99 2,65 2,43 2,33 2,49 

Rusya  2,52 3,41 5,17 7,44 8,74 9,53 7,87 12,1
3 

13,1
0 

15,7
8 Suudi 

Arabistan 

1,24 2,00 2,68 3,18 2,86 2,56 1,69 1,68 1,76 2,17 

Türkiye 4,07 4,41 5,42 6,10 10,9
3 

16,1
4 

15,3
6 

16,1
0 

15,9
0 

13,1
1 Amerika 

Birleşik 
Devletleri  

78,5
5 

77,3
5 

70,3
7 

75,1
7 

74,5
2 

75,7
7 

70,2
3 

72,6
0 

72,2
4 

73,8
2 Güney 

Afrika 

10,1
2 

10,2
3 

11,0
2 

12,8
8 

12,6
2 

13,2
0 

9,75 9,88 9,30 9,78 

Tablo 5. Bazı Dünya Ülkelerinin Toplam Rezervleri İçinde Altın Rezervlerinin Payı (%) Kaynak: World Gold 

Council, (www.gold.org/data/gold-reserves, 2018). 

 

Grafik 3. Bazı Dünya Ülkelerinin Toplam Rezervleri İçinde Altın Rezervlerinin Payı (2007-2016 Yılları) (%) 

Kaynak: World Gold Council, (www.gold.org/data/gold-reserves, 2018). 
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Ülkeler Ton Rezervlerin Yüzdesi 

Amerika Birleşik Devletleri 8.133,5 75,0 

Almanya 3.373,6 70,4 

İtalya 2.451,8 68,0 

Fransa 2.436,0 66,2 

Rusya  1.880,5 17,6 

Çin 1.842,6 2,4 

İsviçre 1.040,0 5,3 

Japonya 765,2 2,6 

Hollanda 612,5 67,1 

Türkiye 591,0 21,9 

Hindistan 558,1 5,6 

Tayvan 423,6 3,8 

Portekiz 382,5 62,5 

Suudi Arabistan 322,9 2,7 

Birleşik Krallık 310,3 8,5 

Kazakistan 307,0 41,4 

Lübnan 286,8 21,5 

İspanya 281,6 17,0 

Avusturya 280,0 48,3 

Belçika 227,4 36,2 

Tablo 6. Dünya Merkez Bankalarının Resmi Altın Rezervleri (İlk 20 Ülke) (Nisan 2018) Kaynak: World Gold 

Council, www.gold.org/data/gold-reserves, 2018. 

Aşağıda yer alan Tablo 7 ve Grafik 4’te 1987-2017 döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

altın rezerv miktarları verilmektedir. 2000 yılında 1.009 milyon dolar olan altın rezerv miktarı., 2017 yılının Kasım 

ayında 22.440 milyon dolara yükselmiştir. Buradan çıkışla 2002 yılından itibaren TCMB’nin altın rezervlerinin 

artmaya başladığı görülmektedir.  

 

Grafik 4. TCMB Altın Rezervinin Yıllık Gelişimi Kaynak: www.ekonomiatlasi.com, 2018. 

Yıllar Altın Rezervi Fark Değişim 

2000 1.009 -2 -0,20% 

2001 1.004 -5 -0,50% 

2002 1.032 28 2,80% 

2003 1.279 247 23,90% 

2004 1.635 356 27,80% 

2005 1.915 280 17,10% 

2006 2.373 458 23,90% 

2007 2.764 391 16,50% 

2008 3.272 508 18,40% 

2009 3.727 455 13,90% 

2010 5.264 1.537 41,20% 

2011 9.888 4.624 87,80% 

2012 19.970 10.082 102,00% 

2013 20.872 902 4,50% 

2014 20.134 -738 -3,50% 

2015 17.548 -2.586 -12,80% 

2016 14.051 -3.497 -19,90% 

10.11.2017 22.430 8.379 59,60% 

Tablo 7. Yıllar İtibariyle Merkez Bankası Altın Rezervi (milyon dolar) Kaynak: World Gold Council, 

www.gold.org/data/gold-reserves, 2018. 
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Avrupa’da yaşanan borç krizi Euro bölgesinde altın piyasasının önemini gündeme taşımıştır. Dubai Uluslararası 

Finans Merkezi’ne (DICF) göre de altın İslami finansta önemli bir rol oynayacaktır. Hatta DICF başkanı varlık 

portföyünde altının yer aldığı “Körfez ortak parası” önerisinde bulunmuştur. Buna göre altının bölge bankacılık 

sisteminin gelişmesinde ve likidite finansmanında önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. 

Dünyada küresel finans kriziyle birlikte bireysel yatırımcılar gibi merkez bankaları da son yıllarda “güvenilir 

liman” altına yönelmiş ve altın rezervlerini artırma yoluna gitmişlerdir. TCMB de yeni dönemde merkez bankası 

rezervlerinin daha az döviz daha çok altından oluşması için adımlar atılmıştır. Buna dayanarak Ekim 2011’de 

hazırlanan Eylem Planı ile bankaların Türk lirası cinsinden TCMB’ye yatırmak mecburiyetinde oldukları 

yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların %10’una kadar olan kısmının altın cinsinden 

tutulabilmesine imkân sağlanmıştır. Söz konusu miktar zaman içinde artırılmış 2015 yılı itibariyle %30’a çıkmış, 

böylece bankalara ek likidite imkânı sağlanmıştır (TCMB). Aynı zamanda TCMB altın rezervlerini artırmak 

istediğinden yastık altındaki altınları hedef alarak; vatandaşların yastık altındaki altınları bankalara tevdi ederek, 

“altın depo hesabı” açmaları durumunda bundan da gelir elde edeceklerini belirtmiştir. TCMB’nin bu kararı ile 
tasarrufların arttırılması hedeflenmiş ve bankalar, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çalışmalarına 

hız vermiş bu durum da Merkez Bankasının rezervlerini önemli miktarda artırmıştır. Bunların yanı sıra TCMB 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) en fazla işlem gerçekleştiren 

kurumlar arasında yer almış, altın rezervlerinin artışında bu durum da etkili olmuştur. Bunun sonucunda, Türkiye, 

dünya altın rezervi sıralamasında ilk 10’a girmeyi başarmıştır. Ayrıca Türkiye 2017 yılında FED nezdinde kendi 

mülkiyetinde olan altınlarının tamamını ülkeye geri getirmiştir. Bu durum enflasyonist süreçte ülke rezervlerinin 

değerli madenlerden, altından, oluşması TL’deki dalgalanmanın önüne geçerek paranın gücünü arttırabilecektir. 

Bu rezerv artışının devam etmesi beklenmektedir. Hatta dolar sürekli kur baskısı altında kaldığından, dolarla 

borçlanma yerine altın borçlanma modeli de önerilmektedir. 

 5  Sonuç 

Finans tarihinde merkez bankalarının, otomatik denge sağlaması, bağımsız politika uygulamalarına imkân 

vermesi, politik risk taşımaması, fiziki güvenilirliği gibi nedenlerle, altın rezervlerine her dönem önem verdikleri 

görülür. Özellikle Büyük Buhran sonrası 1970’li yıllara kadar hüküm süren Keynesyen politikalardan Parasalcı 

politikalara geçişle beraber emisyon hacmi, faiz, fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme merkez bankalarının 

ilgilendiği en önemli makro ekonomik konular olmuştur.  

Son yaşanan küresel finansal kriz merkez bankalarının geleneksel politikalarında köklü değişimlere yol açmıştır. 

Küresel finansal kriz sonrası başta ABD olmak üzere Avrupa merkez bankaları para arzını genişleterek faiz 

oranlarını düşürmüşler, bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarına doğru sermaye hareketlerine neden olmuştur. 

Dolara ve ABD hazine bonosu ve devlet tahvillerine talep düşmüş, altın talepleri artmıştır. Ancak FED in tekrar 

sıkı para politikalarına yönelip faiz oranlarını yükseltmesiyle gelişmekte olan ülke paraları hızla değer 

kaybetmiştir. Özellikle Türk Lirası dolar karşısında 2108 yılbaşından Mayıs ayına kadar % 13 değer kaybı 

yaşamıştır. Diğer kırılgan beşli ülkelerine (Arjantin, Hindistan, Brezilya Rusya ) bu oran % 4.5 tur. Bu nedenle 
gelişmekte olan ülkeler dolara alternatif arayışlara girmişler ve altına olan taleplerini artırmışlardır. Gelişmekte 

olan piyasalardaki merkez bankalarının altın rezervleri 2010'da % 2'den 2014'te % 14'e yükselmiş,2017 yılı 

itibariyle Dünya merkez bankaları toplam rezervlerinin % 15’ni altın olarak tutarken Türkiye Merkez Bankası bu 

oranın üstünde (%21,9) altın rezervi bulundurmaktadır. Oran olarak,. TCMB; Rusya, Çin ve Hindistan’dan daha 

fazla oranda merkez bankası rezervlerini altın olarak tutmaktadır. Türkiye özellikle 2002 yılından sonra altın rezerv 

miktarlarını hızla artırmıştır. Ayrıca Türkiye’deki bankalarda altın mevduat hesaplarında bir artış görülmektedir. 

Sonuç olarak; ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerde finansal mimarinin yeniden yapılanmasında Çin, 

Hindistan, Türkiye, Güney Kore gibi ülkelerin de içinde yer aldığı G-20 ülkelerinin uluslararası rezervlerini de 

alabilecek yeni bir sepetim belirlenmesi önerilebilir. Bu noktada önerilen yeni sepette altının ağırlıklı rolü ve dolar 

yanında Yuan, Euro, Ruble, TL, Riyal gibi yükselen ekonomi paralarının bulunması önemli taşımaktadır. 

Türkiye’de ise yastık altı altın ve birikimlerin sisteme katılmaları için başta TCMB, Borsa İstanbul KMKTP, 
konvansiyonel ve katılım bankalarının bu alandaki çalışmaları ve önerilerinin yanı sıra zorunlu karşılıklarda altın 

karşılığı uygulamasına devam edilmesi ülke altın rezervlerinin artışına katkıda bulunabilecektir sıralanmıştır. 

Böylece Türkiye merkez bankası rezervlerinde güçlü bir altın varlığı ile dolar karşısında değer kayıplarının 

azalarak, daha istikrarlı ve daha bağımsız bir hale geleceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

The best way to distinguish successful and unsuccessful businesses in free market economies, they have an 

important criterion is the situation in which these enterprises have the labor productivity and performance. One of 

the ways to determine business performance is to determine how efficient, unique and productive the resources 

are being used. This study aims to explain the effects of resource use in business on the firm performance. In this 

context, 33 companies were selected which were in operation in Istanbul Stock Exchange 100 Index and traded in 

the manufacturing sector between the years 2009-2016. The financial leverage ratio used to determine the sources 

and the profitability ratios used to determine firm performance were calculated. The panel data analysis was used 

as the method of estimation. In conclusion, it was found that financial leverage ratio had a significant effect on the 

asset profitability ratio, the net profit ratio and the previous profit to income ratio.  

 1  Giriş 

Küreselleşen dünyada ve yoğun rekabet ortamında işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak 

zorundadırlar. Mal ve hizmet üretimi için gereken emek, sermaye gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılması 

işletmelerin performanslarında belirleyicidir. Bu bakımdan işletmeler sahip oldukları kaynaklarını etkin bir şekilde 

kullanarak, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmesi ve bu üstünlüğü sürdürebilmesi gerekir. Uygun strateji ve 

yaklaşımları benimser ise başarılı olabilir. Bu yaklaşımlardan biri de kaynak temelli yaklaşımdır. 

Kaynak Temelli Yaklaşım, tüm kaynakların eşit öneme sahip olmasını ve işletmelerin rekabette avantaj 

sağlayabilecek potansiyelinin olmasını savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre firmaların rekabetçi bir endüstride 

normalin üstünde kar elde edebilmeleri için rakiplerinden üstün kaynaklarının olması ve bu kaynakların firmanın 

içinde bulunduğu endüstride kopyalanmaması için gerekli koruma mekanizmalarına sahip olması gerekir (Özer, 

2014). İşletmenin kaynakları özeldir, kopyalanması zordur ve değerlidir ve firmanın performansına olumlu etki 

yapar. Barney (1991), kaynakların rekabetçi avantaj sağlayabilmesi için gerekli özelliklerden bahsetmiştir. Barney 

ve Clark’a göre işletmenin rekabetçi avantaja sahip olmasının iki şartı vardır (Barney ve Clark, 2007); 

- Kaynaklar işletmeler arasında heterojen olmalı ve işletme açısından stratejik öneme sahip olmalı, 

- Kaynaklar az bulunmalı ve işletmeler arasında değişimi de çok kolay olmamalıdır. 

Eğer, değerli kaynaklar çok bulunmuyor ise, sadece birkaç firmanın bu kaynaklara ulaşımı var ise, söz konusu 

kaynaklar rekabetçi avantaj sağlayabilmektedir. Barney ise kaynakların rekabette üstünlük sağlaması için sahip 

olması gereken özellikleri 4 başlık altında toplamıştır. Bunlar (Barney,1991): değerli olması, az bulunur olması, 

kopyalanamaz olması ve yerine konamaz olmasıdır. 

Kaynak Temelli Yaklaşım ayrıca firmada ürün çeşitlendirmesi ve firma performansı arasındaki ilişkiyi de 

kurmaktadır. Bu durumda firmanın uyguladığı herhangi bir stratejinin fark yaratıp yaratmaması önemlidir. 

Firmanın performansını firmanın kendisi mi yoksa içinde bulunduğu sektörün özelliklerimi etkiler konusunda 

halen tartışmalar vardır. Birçok araştırma firmanın kendisinin performansını etkilediğini ampirik olarak bulmuştur. 

Firmanın gelir akışı firma stratejilerini ve firmanın etkilenmesi üzerinde etkili olduğunu ileri süren çalışmalar da 

olmuştur. 

 2  Literatür Taraması 

Kaynak kullanımlarının firmaların performansları üzerindeki etkilerini açıklamaya yönelik literatürde çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde konu ile ilgili yapılmış olan 

araştırmalarda, mülkiyet yapısı gibi işletmenin sahip olduğu öz kaynakların ve borçlanma yolu ile sahip olduğu 
dış kaynakların firmaya etkileri arasındaki ilişkinin varlığı hususunda tam olarak fikir birliği sağlanamamıştır. 

Kimi araştırmacılar, ilişkinin var olmadığını savunurken, kimileri de var olduğunu ve sahip olunan kaynağa göre 

firmalar üzerinde önemli değişiklikler oluşturduğunu savunmuşlardır. Bu konuyla ilgili literatürdeki çalışmalar 

kronolojik olarak incelenmiş detayları aşağıda verilmiştir. 
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Wernerfelt (1984) çalışmasında, firmaların karlılıkları ile kaynakları arasında ilişkinin olup olmadığını 

incelemiştir. Aynı zamanda firmaların başka firmalar tarafından kaynaklarının kopyalanması gibi engelleri de ele 

almıştır. Çalışması sonucunda, firmaların rakipleri tarafından sahip olunmayan bir kaynağa sahip olması 

durumunda ya da söz konusu kaynakların piyasadan elde edilmesi güç olması durumunda ve yüksek maliyetli 

olması durumunda kaynaklar kolaylıkla kopyalanamıyorsa firmaların rekabet avantaj sağlayabildiğine ulaşmıştır. 

Rekabet avantajı sayesinde firmalar karlılıklarını arttırmıştır (Wernerfelt, 1984). 

Wernerfelt ve Montgomery (1988) Kaynak Temelli Teori’nin firmanın odaklanma stratejilerinde etkileyici 

olduğunu tartışmışlardır. Çok fazla ürün çeşidine sahip firmaların değişik pazarlara ana yeteneklerini ve 

kapasitelerini taşımakta başarısız olabildiklerini ileri sürmüşlerdir. Firmaların fazla bir şekilde farklılaşmaya 

gitmeleri ve ürün çeşitlendirmesi yapmaları, ana yeteneklerini ve kaynaklarını bu alanda kullanmaları durumunda 

düşük gelirlere yol açacağını belirtmişlerdir. Yani kaynakların orijinal pazarlarından farklı pazarlara transfer 

edildiğinde daha fazla değer kaybedeceğini de belirtmişlerdir. Daha sınırlı ürün çeşitlendiren firmalar geniş 

anlamda ürün çeşitlendiren firmalara göre daha fazla getiri elde edebilmektedirler düşüncesini ileri 
sürmüşlerdir.(Wernerfelt ve Montgomery, 1988). 

Gençtürk (2002) çalışmasında, 1993-1997 yılları arasında İMKB’de işlem gören 112 şirketin hisse 

yoğunluklarının kriz döneminde ve krizsiz dönemlerdeki yıllarda firma performansına etkisinin olup olmadığını 

araştırmıştır. Backward yöntemini kullanarak regresyon analizi ile incelemiştir. Çalışması sonucunda, uygulamaya 

konu olan firmaların kriz dönemlerinde şirketin en büyük hissedarının payının artması şirketin karlılık 

oranlarından net kar marjını arttırırken aktif karlılık oranı ve özsermaye karlılık oranlarını azalttığına ulaşmıştır. 
Kriz olmayan dönemde ise halka açılma oranının, aktif kârlılık oranı ve net kar marjı oranı üzerinde herhangi bir 

etkisini bulamamıştır. Fakat en büyük paya sahip ortak ile net kâr marjı oranı arasında anlamlı pozitif bir ilişki 

bulmuştur (Gençtürk, 2002). 

Calabrese ve Erbetta (2004) çalışmalarında, dış kaynak kullanımının büyüme, karlılık, verimlilik ve finansal 

güvenilirlik üzerindeki etkilerini incelemek suretiyle dış kaynak kullanımı ile firma performansı ilişkisine ışık 
tutmuşlardır. İtalya’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların son on yıllık mali tablolarını incelemişler 

ve üretim ve satın alma faaliyetlerini statik ve dinamik olmak üzere iki açıdan incelemişlerdir. Statik analizin amacı 

firmaların dışa bağımlılığın derecesine göre performansını değerlendirmek iken, dinamik analizde malzeme ve 

hizmetlerdeki eğilimleri satın almak üzerinde durulmaktadır. Hem durağan hem de dinamik değerlendirmeler oran 

analizine dayanmaktadır. Büyüme, üretkenlik, borçluluk, karlılık ve satın alma stratejilerinin etkilerini incelemek 

için finansal tablolardan yararlanmışlardır. Mevcut pazarda dış kaynak kullanımını artırmak mı yoksa azaltmak mı 

daha iyi sorusuna oran analizi ile kesin kanıt getirilememiştir (Calabrese ve Erbetta, 2004). 

Turan (2007) çalışmasında, işletmelerde örgütsel, beşeri ve teknolojik kaynakların işletme performansı ve 

bilişim teknolojileri performansı üzerine etkilerini araştırmıştır. Verileri Denizli’de faaliyet gösteren KOBİ’lerden 

nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile elde etmiştir. Araştırma hipotezi olarak çeşitli regresyon modelleri 

ve ANOVA testi ile test etmiş ve analizlerde MS Excel, SPSS 11.5 ve Eviews 5 programları kullanmıştır. Çalışması 

sonucunda genel olarak işletme performansı ve bilişim teknolojileri performansının faaliyette bulunulan sektöre 

veya firma büyüklüğüne göre değişmediğini ve Kaynak Temelli Teori’de yer alan tüm kaynakların firmaların 

performanslarına benzeri etki yaptığı doğrultusunda sonuçlar verdiğini ileri sürmüştür. Kaynak Temelli Teori’nin 

savunduğu gibi firmaların yeni kaynaklara sahip olmasından ziyade, elindeki kaynakları daha iyi kullanması 

rekabetçi farklılığa ve sürdürülebilir avantaja yol açacağını söylemiştir. Aynı zamanda firmaların katılımcı, esnek 

ve planlı genel stratejiler ile uyumlu ve eğitim odaklı yönetim tarzları sayesinde ellerindeki beşeri, örgütsel ve 
teknolojik kaynaklarını daha iyi kullanabileceklerini ve performanslarını arttırabileceklerini ileri sürmüştür (Turan, 

2007). 

Bayrakdaroğlu (2010) çalışmasında, İMKB’de faaliyet gösteren şirketlerin bağımlı (tobin-q, varlıkların karlılığı, 

özkaynakların karlılığı) ve bağımsız değişken (en büyük ortağın sermaye payı, en büyük üç ortağın sermaye payı, 

en büyük beş ortağın sermaye payı, halka açıklık oranı, yabancı payı ve yönetici sahipliği) olarak tanımlanan 

verileri panel regresyon analizi ile incelemiştir. 2005-2009 yıllarını içeren çalışmasında bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişken üzerindeki açıklama güçlerini analiz ederek mülkiyet yapısıyla finansal performans arasındaki 

ilişkiyi sınamıştır. Yapılan tüm analizler E-views ve STATA paket programları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonucunda mülkiyet yapısı değişkenlerinin farklı modeller kapsamında finansal performans üzerinde etkili 

olduğunu ileri sürmüştür. Genel olarak yoğunlaşma değişkenleri ve halka açıklık oranlarının finansal performans 

üzerinde etkisi olduğu tespit edilirken, yabancı payı ve yönetici sahipliği değişkenlerinin finansal performans 

üzerinde etkili olmadığını bulmuştur (Bayrakdaroğlu, 2010). 

Çetinoğlu, vd, (2011) çalışmalarında, Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin, yönetsel karar verme 

sürecinde, hangi etkinlikte uyguladıkları, sistemden bekledikleri verimi alıp almadıklarını incelemişlerdir. 

Araştırmalarının sonuçlarında, Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin, karar verme, planlama, bütçeleme, 

raporlama, analiz ve yönetim muhasebesi uygulamalarında pozitif etkileri olduğunu göstermişlerdir (Çetinoğlu, 

vd, 2011). 
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Kahveci (2012) çalışmasında, kaynak temelli stratejinin firmaların ihracat performansı üzerine etkisinin olup 

olmadığını araştırmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektör Bilançoları veri tabanında 2002-

2008 yılları arasında imalat sektöründe faaliyet gösteren DB-17’de bulunan firmalar ile DB-18’de bulunan 

firmaların bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanmıştır. Kaynak temelli strateji çerçevesinde iki aşamalı veri 

zarflama analizi yapmıştır. VZA’de aktif toplamı, çalışan sayısı ve ödenmiş sermayeyi girdi olarak, dönem karı ve 

ihracat karlılığını ise çıktı olarak kullanmıştır. Çalışma sonucunda tekstil sektöründe firmaların ihracat satışları 

için gerekli kaynaklara sahip olduğu ve bu kaynakları satışlar konusunda etkin bir şekilde kullandıkları 
söylenebilirken, aynı etkinliğin satışların karlılığa yansıtılmada gözlenmediğini ortaya koymuştur (Kahveci, 

2012). 

Akça ve Özer (2013) çalışmalarında, kullanıcı özelliklerini oluşturan değişkenlerin Kurumsal Kaynak 

Planlaması (KKP) sistemi uygulama başarısı ile organizasyonel performansa etkilerini incelemişlerdir. 236 

firmadan anket yoluyla elde ettikleri verileri faktör analizine tabi tutmuşlardır. Sonuçlar ise; kullanıcı tatmininin 

KKP uygulama başarısı ile algılanan organizasyonel performansı istatistiki olarak pozitif yönde etkilediğini ortaya 
çıkmıştır. Kullanıcı direncinin KKP uygulama başarısı ve algılanan organizasyonel performans üzerinde pozitif 

bir etkisi bulunmakla birlikte bu etki istatistiki olarak anlamlı değildir. Parametreler incelendiğinde KKP uygulama 

başarısı arttıkça, algılanan organizasyonel performansın arttığı görülmektedir (Akça ve Özer, 2013).  

Uluyol, vd, (2014) çalışmalarında firmaların finansal kaldıraç oranının öz sermaye karlılığına etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmalarında hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören firmalar üzerinde, bilişim, gıda, 

madencilik, tekstil ve inşaat sektörleri bazında yapılmış olup 1991-2012 dönemlerine ait 22 yıllık çeyrek dönem 
finansal kaldıraç oranları ile öz sermaye karlılık oranları kullanılarak gerçekleştirmişlerdir. Verilerin analizi E-

views 6.0 programında ARDL yaklaşımıyla, tahmin sonuçları ise Microfit 4.1 paket programıyla yapmışlardır. 

Araştırmalarının sonucunda, bilişim, gıda, madencilik ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal 

kaldıraç oranlarının öz sermaye karlılığını negatif yönde, inşaat sektöründe ise pozitif yönde etkilediğini ve bu 

etkilerin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır (Uluyol, vd, 2014). 

Çatı, vd, (2015) çalışmalarında, KOBİ'lerin dış kaynak kullanım alanlarının işletme finansal performansı üzerine 

etkisi olup olmadığını incelemişlerdir. Ayrıca KOBİ yöneticilerinin dış kaynak kullanımına bakış açılarını, 

yöneticilerin eğitim durumlarına ve yöneticilik tecrübesine bağlı olarak incelenmişlerdir. Düzce ili imalat 

sanayisinde faaliyet gösteren, 50 ve üzeri işçi çalıştıran KOBİ'leri almışlardır. Veri toplama yöntemi olarak anket 

tekniğini kullanmışlardır. Araştırmalarının sonucunda yöneticilerin dış kaynak kullanımına bakış açılarının eğitim 

durumuna bağlı olarak farklılık göstermediğini ortaya koymuşlardır. Yöneticilik tecrübesine bağlı olarak ise 

yöneticilerin dış kaynak kullanımına bakış açılarının, maliyet ve hizmet kalitesi faktörlerinde farklı olduğunu 

saptamışlardır. Dış kaynak kullanım alanlarından ulaştırma-taşımacılık ve lojistik alanının işletmenin finansal 

performansına ilişkin ifadelerden pazar payı büyüklüğüne etkisinin olduğunu belirlemişlerdir. Yararlanılan diğer 

dış kaynak kullanım alanların ise işletme finansal performansı üzerine herhangi bir etkisi olmadığını saptamışlardır 

(Çatı, vd, 2015).  

Cantürk ve Çiçek (2016) işletme performansını açıklamada en çok kullanılan iki yaklaşımı baz almışlardır. 

Kaynak yaklaşımın ve fırsat yaklaşımın işletmelerin rekabet stratejilerini belirlemesinde etkili olup olmadığını 

araştırmışlardır. Burdur ilinde mermer sektöründe faaliyet gösteren mermer işletmelerini örneklem olarak 

belirlemişlerdir. Araştırma verilerinin toplanması için anket tekniği kullanmışlardır. Anketi cevaplayan 

yöneticilerin verdikleri yanıtlar neticesinde fırsat ve kaynak yaklaşımını tercih eden işletmelerin karma stratejiyi 

tercih ettikleri ve fırsat yaklaşımı tercih eden işletmelerin karma stratejiye verdikleri puanın kaynak yaklaşımını 
tercih eden işletmelerden daha fazla olduğu gözlemlemişlerdir (Cantürk ve Çiçek, 2016). 

 3  Araştırmanın Amacı Veri Seti Yöntem Ve Bulgular 

 3.1  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada kaynak kullanımlarının firma performansı üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu 

bağlamda, ilk olarak Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde yer alan, imalat sektöründe faaliyet gösteren 33 firmanın 
2009-2016 yılları arasındaki firmaların finansal oranları hesaplanmış, ve kaynak kullanımlarının firma performansı 

üzerindeki etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. 

 3.2  Araştırmanın Veri Seti 

Araştırmaya dahil edilmek üzere Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’nde yer alan, 33 firma belirlenmiştir. 

Çalışmanın dönemi 2009-2016 olarak belirlenmiştir. Kaynak kullanımları için finansal kaldıraç oranı 

hesaplanmıştır. Firma performansını belirlemek için de karlılık oranları hesaplanmıştır. İşletmelerin brüt karı, net 
karı, esas faaliyet karı, faaliyet karı, faizden vergiden önceki karı, ve aktif karı oranları hesaplanmıştır.  
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Hesaplamada kullanılan formüller şöyledir; 

Değişkenler                                                 Hesaplanma Şekli 

Bağımsız Değişken    

Brüt Kar Oranı    Brüt Kar / Net Satışlar 

Net Kar Oranı    Net Dönem Karı / Net Satışlar 

Esas Faaliyet Kar Oranı   Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar 

Faaliyet Kar Oranı                                     Faaliyet Kar / Net Satışlar                                    

Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı  (Dönem Karı+Finansman Giderleri) / Net Satışlar 

Aktif Karlılık Oranı    Net Kar / Toplam Aktifler 

Bağımlı Değişken     

Finansal Kaldıraç Oranı   (KVB+UVB) / Toplam Kaynaklar  

Söz konusu firmaların oranları kamu aydınlatma platformundan yıllık faaliyet raporlarından faydalanılarak 

hesaplanmıştır. Araştırmaya dahil olan 33 firmanın seçiminde, firmaların imalat sektörlerinde faaliyet göstermeleri 
ve belirtilen dönemler arasındaki finansal verilerin kesintisiz olarak sağlanması göz önünde bulundurulmuştur. 

Firmaların imalat sektörünün seçiminde hizmet sektöründe gözlemlenen hormonlu ve kırılgan büyümenin aksine 

imalat sektöründe daha yapıcı ve arttırıcı ivmeli kaynak kullanımının sağlanması göz önünde bulundurulmuştur. 

 3.3  Araştırmanın Yöntemi  

Çalışmada tahmin yöntemi olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Panel veri analizi, belli bir zaman dönemi 

içinde birden fazla birimin aldığı bağımlı ve bağımsız değişkenleri kapsamaktadır. Panel veri aynı yatay kesit 
birimlerinin zaman içerisinde tekrarlı gözlemlerinden oluşan veri setidir (Wooldridge, 2002). 

Panel veri setinde hem yatay kesit hem de zaman olmak üzere iki boyut vardır. Panel veri modellerinde, N tane 

birim ve her birime karşı gelen T adet gözlem bulunmaktadır. İki boyutun bir arada kullanılması, bilgi kullanımının 

daha fazla olmasını ve serbestlik derecesinin artmasını sağlamaktadır. Gözlem sayısındaki artış, ölçülen ilişkiye 

daha fazla değişkenlik katarak, çoklu doğrusal bağıntı probleminin ortadan kalkmasını sağlamaktadır (Hsiao, 

2003).  

Panel verilere ilk olarak Hildreth (1950), Kuh (1959), Grunfeld ve Griliches (1960) tarafından yapılan 

çalışmalarda değinilmiştir. Ancak uygulamalı çalışmalar 1990’lı yıllardan sonra yapılmıştır. Panel veri 

modellerinin sıradan zaman serisi ve kesit modellere göre bazı üstünlükleri vardır. Bu modellerde gözlem sayısı 

kesit ve zaman serilerine göre daha fazladır. Bu bakımdan elde edilecek parametre tahminlerinin serbestlik derecesi 

de artmaktadır. Böylelikle açıklayıcı değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağlantının derecesi daha az olmakta 

ve ekonometrik tahminlerin etkinliği ve güvenilirliği daha fazla olmaktadır (Tatoğlu, 2012).  

Sabit Birim Etkili ve Rassal Birim Etkili Modeller 

Eğim parametreleri tüm yatay kesit birimleri için aynı iken, sabit parametre ise birim etki içermesi sebebiyle 

birimden birime değişmektedir. Birimler arasındaki farklılıklar sabit terimdeki farklılıklarla ifade edilmektedir. Bu 

da panel veri analizinde en çok kullanılan yöntemdir. β_1i’nin birim etkileri içerisinde barındırdığı varsayımı 

yapılmaktadır ve β_1i=β_1+μ_i şeklinde yazılmaktadır. Birimlerin gözlemlenemeyen spesifik etkisi ile ifade 

edilmektedir (Baltagi, 2005).  

Dolayısıyla sabit birim etkili model aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

y_it=β_1+μ_i+β_2 X_2it+β_3 X_3it+⋯++β_K X_Kit+u_it           i=1,…,N    t=1,…,T 

Rassal birim etkili modeller ise, birimler arasındaki farklılıkların, sabit katsayının tahmininde değişikliğe yol 

açmaktadır. “Hata bileşenleri Modeli” olarak da adlandırılır. Bu şekilde adlandırılmasının nedeni, modellerde 
birimler arasındaki farklılıkların, modelin hata terimine birime özel bir değişken eklenerek inceleniyor olmasıdır. 

Eklenen bu değişken sadece sabit katsayıyı etkileyecek şekilde modele dahil edilmektedir. β_1i’ birimlere göre 

değişen sabit parametrelerinin ortalaması β_1 olan rastlantısal olarak dağılmış değişkenler olduğu kabul 

edilmektedir.  

β_1i=β_1+μ_i 

μ_(i )tesadüfü hata terimlerinin ise ortalamasının 0 varyansının σ_μ^2 olduğu kabul edilmektedir. Rassal birim 
etki model aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.  

y_it=β_1+β_2 X_2it+β_3 X_3it+⋯++β_K X_Kit+μ_i+u_it           i=1,…,N    t=1,…,T 

y_it=β_1+β_2 X_2it+β_3 X_3it+⋯++β_K X_Kit+w_it           i=1,…,N    t=1,…,T 

w_it hata terimlerinin iki bileşenden oluştuğu görülmektedir. Birincisi birimlerin spesifik etkisini belirten μ_i, 
ikincisi de zaman serilerinin ve yatay kesit birimlerinin hatalarını içeren hata bileşeni u_it. Bu nedenden dolayı 

"Hata Bileşenleri Modeli (ECM)" adını alır (Gujarati, 2004). 
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 3.4  Araştırmanın Bulguları 

Çalışmada panel veri analizi yöntemlerinden “sabit parametresi değişken modeller” üzerinde durulmuştur. Bu 

modeller, panel veri analizinde en çok kullanılan modeller olup birimlere ve zamanlara göre değişimleri hesaba 

katmanın en kolay yolu olarak tanımlanmaktadır. Sabit birim etkili ve rassal birim etkili modeller tahmin edildikten 

sonra Hausman spesifikasyon testi ile hangi modelin geçerli olduğu belirlenmiştir. Sonraki adımda ise panel veri 

analizindeki temel varsayımların testi yapılmıştır.  

Çalışmada öncelikle tüm değişkenler için birim kök testi yapılmıştır. Durağan olmayan bir serinin uzun dönem 

ortalaması olmadığı gibi varyansı da zamana bağlı değişmektedir. Bu nedenle durağan olmayan seriler ile 

çalışıldığında gözlem değerleri sonsuza giderken serilerin ortalaması ve varyansının sonsuza yaklaşması nedeniyle 

değişkenler arası ilişkileri incelemekte klasik sınamacılar t ve F değerlerine güvenilemez. Bu durum sahte 

regresyon olarak adlandırılmaktadır. İlk baktığımız olgu zaman serisinin zaman yolu grafiğidir. 

Yöntem İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & Chu t 4.72479 0.0000 

Şekil 1. Finansal Kaldıraç Oranı 

Levin, Lin & Chu t testi incelendiğinde İstatistik 4,72, p=0,0000 olduğundan finansal kaldıraç oranı değişkeni 

durağandır. Grafik incelediğinde de durağan olduğu görülmektedir 

Yöntem İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & Chu 

t 

10.1205 0.0000 

Şekil 2. Aktif Karlılık Oranı 

Levin, Lin & Chu t testi incelendiğinde p=0,0000 olduğundan aktif karlılık oranı değişkeni durağandır. Grafik 

incelediğinde de durağan olduğu görülmektedir. 

Yöntem İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & 

Chu t 

7.78532 0.0000 

Şekil 3. Brüt Kar Oranı 

Levin, Lin & Chu t testi incelendiğinde p=0,0000 olduğundan brüt kar oranı değişkeni durağandır. Grafik 

incelediğinde de durağan olduğu görülmektedir. 

Yöntem İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & Chu 

t 

7.55872 0.0000 

Şekil 4. Esas Faaliyet Kar Oranı 

Levin, Lin & Chu t testi incelendiğinde p=0,0000 olduğundan esas faaliyet kar oranı değişkeni durağandır. 
Grafik incelediğinde de durağan olduğu görülmektedir. 

Yöntem İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & Chu 

t 

8.67118 0.0000 

Şekil 5. Faaliyet Kar Oranı 

Levin, Lin & Chu t testi incelendiğinde p=0,0000 olduğundan faaliyet kar oranı değişkeni durağandır. Grafik 

incelediğinde de durağan olduğu görülmektedir. 

Yöntem İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & Chu t 10.8348 0.0000 

Şekil 6. Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı 

Levin, Lin & Chu t testi incelendiğinde p=0,0000 olduğundan faizden vergiden önceki kar oranı değişkeni 
durağandır. Grafik incelediğinde de durağan olduğu görülmektedir. 
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Yöntem İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & Chu t 14.4409 0.0000 

Şekil 7. Net Kar Oranı 

Levin, Lin & Chu t testi incelendiğinde p=0,0000 olduğundan net kar oranı değişkeni durağandır. Grafik 

incelediğinde de durağan olduğu görülmektedir. 

Varsayımlar aşağıda test edilmiştir; 

Jargue Bera Test İstatistiği 4,19’dur. p>0,05 

olduğundan veriler normal dağılmaktadır. 

Bu testlerden sonra panel veri analizi 
uygulanmaktadır. Panel veri analizi klasik model, sabit 

etkili model ve rassal etkili model olmak üzere üç 

aşamada uygulanmaktadır. 

 

Değişkenler 

 

Katsayı Standart 

Hata 

t-istatistik Olasılık 

Aktif Kar Oranı  

Brüt Kar Oranı  

Esas Faaliyet Kar Oranı  

Faaliyet Kar Oranı  

Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı 

Net Kar Oranı  

C 

-0.255216 

-0.077127 

0.408620 

-1.223631 

0.369811 

0.272382 

0.479691 

0.300606 

0.116259 

0.252393 

0.293237 

0.122266 

0.340968 

0.023845 

-0.849003 

-0.663402 

1.618982 

-4.172840 

3.024633 

0.798849 

20.11687 

 

0.3967 

0.5077 

0.1067 

0.0000 

0.0027 

0.4251 

0.0000 

 

Etkileri 

Kukla Değişkenler  

R Kare 

Ayarlanmış R-Kare 

S.E. Gerileme 

Toplam Kare Rezidü 

Günlük Olasılığı 

F İstatistik 
Olasılık (F İstatistik) 

0.205091 

0.186460 

0.162886 

6.792126 

107.6345 

11.00824 
0.000000 

Ortalama Bağımlı Değişken 

Sd. Bağımlı Değişken 

Akaike Bilgi Kriteri 

Schwarz Kriteri 

Hannan-Quinn Kriter. 

Durbin-Watson Stat 

0.455399 

0.180590 

-0.765281 

-0.670205 

-0.727072 

0.666850 

Tablo 1. Klasik Model 

Değişkenler 

 

Katsayı Standart 

Hata 

t-istatistik Olasılık 

Aktif Kar Oranı  

Brüt Kar Oranı  

Esas Faaliyet Kar Oranı  

Faaliyet Kar Oranı  

Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı 

Net Kar Oranı  

C 

-1.264407 

0.237206 

0.128452 

-0.294807 

0.297626 

0.620901 

0.412440 
 

0.241191 

0.211853 

0.193746 

0.190691 

0.087605 

0.206577 

0.034484 
 

-5.242341 

1.119670 

0.662991 

-1.545994 

3.397349 

3.005657 

11.96046 

0.0000 

0.2641 

0.5080 

0.1235 

0.0008 

0.0030 

0.0000 

 

Etkileri 

Kukla Değişkenler  

R Kare 
Ayarlanmış R-Kare 

S.E. Gerileme 

Toplam Kare Rezidü 

Günlük Olasılığı 

F İstatistik 

Olasılık (F İstatistik) 

0.785183 
0.748741 

0.090522 

1.835513 

279.6943 

21.54597 

0.000000 

Ortalama Bağımlı Değişken 
Sd. Bağımlı Değişken 

Akaike Bilgi Kriteri 

Schwarz Kriteri 

Hannan-Quinn Kriter. 

Durbin-Watson Stat 

0.455399 
0.180590 

-1.830375 

-1.300664 

-1.617497 

1.597146 

 

Tablo 2. Sabit Model 
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Değişkenler 

 

Katsayı Standart 

Hata 

t-istatistik Olasılık 

Aktif Kar Oranı  

Brüt Kar Oranı  

Esas Faaliyet Kar Oranı  

Faaliyet Kar Oranı  

Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı 

Net Kar Oranı  

C 

-1.121357 

0.061800 

0.213628 

-0.399007 

0.300504 

0.587169 

0.442166 
 

0.232536 

0.165203 

0.180838 

0.188212 

0.085964 

0.205208 

0.035988 

-4.822302 

0.374086 

1.181324 

-2.119990 

3.495686 

2.861340 

12.28641 
 

0.0000 

0.7086 

0.2386 

0.0350 

0.0006 

0.0046 

0.0000 

Etkileri 

                                                                                S.D.              Rho 

Kesit rassal                                                                                     0.131220     0.6776 

İdiosenkratik rassal                                                                       0.090522     0.3224 

 

Ağırlıklı İstatistik 

R Kare 

Ayarlanmış R-Kare 

S.E. Gerileme 

F Istatistik 

Prob (F İstatistik) 

 

0.165730 

0.146177 

0.092324 

8.475870 

0.000000 

 

Ortalama Bağımlı Değişken 

SD. Bağımlı Değişken 

Toplam Kare Rezidü 

Durbin-Watson Stat 

0.108058 

0.099879 

2.182055 

1.332471 

Ağırlıksız İstatistik 

R Kare 
Toplam Kare Rezidü 

 

0.089625 
7.778732 

Ortalama Bağımlı Değişken 
Durbin-Watson Stat 

0.455399 
0.508030 

Tablo 3. Rassal Model 

Bu üç modelin tahmin çıktılarına göre sahip olunan verilerin panel veri analizine göre hangi modele uygun 

olduğunu karar vermek için Hausman Testi yapılır. 

 

Test Özeti                                      Ki Kare İstatistik Ki Kare D.F.     Olasılık 

 
Kesit Tesadüf                                       16.374686                        6                   0.0119 

 

Kesitsel Tesadüfi Efekt Testi Karşılaştırmalar 

 

Değişkenler Sabit Rassal 

 

Varyans 

 

Olasılık 

Aktif Kar Oranı  

Brüt Kar Oranı  

Esas Faaliyet Kar Oranı  

Faaliyet Kar Oranı  

Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı 

Net Kar Oranı 

 

-1.264407 

0.237206 

0.128452 

-0.294807 

0.297626 

0.620901 

-1.121357 

0.061800 

0.213628 

-0.399007 

0.300504 

0.587169 

 

0.004100 

0.017590 

0.004835 

0.000939 

0.000285 

0.000564 

0.0255 

0.1860 

0.2206 

0.0007 

0.8646 

0.1555 

Tablo 4. Hausman Testi 

Ki Kare İstatistiği 16.374 ve p=0.01 olduğundan panel veri analizi için sabit modelin kullanılması gerekir. Sabit 

model 
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Değişkenler 

 

Katsayı Standart 

Hata 

t-istatistik Olasılık 

Aktif Kar Oranı  

Brüt Kar Oranı  

Esas Faaliyet Kar Oranı  

Faaliyet Kar Oranı  

Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı 

Net Kar Oranı  

C 

-1.264407 

0.237206 

0.128452 

-0.294807 

0.297626 

0.620901 

0.412440 
 

0.241191 

0.211853 

0.193746 

0.190691 

0.087605 

0.206577 

0.034484 
 

-5.242341 

1.119670 

0.662991 

-1.545994 

3.397349 

3.005657 

11.96046 
 

0.0000 

0.2641 

0.5080 

0.1235 

0.0008 

0.0030 

0.0000 

Etkileri 

Kukla Değişkenler  

H0:βi=0 ve H1:βi≠ Hipotezi altında t- istatistiğine göre (0.05 anlamlılık düzeyinde); 

- Sabit Terim (C): İstatistiksel olarak anlamlıdır [t=11,96, p=0.00 , H1 Kabul] 

- Aktif karlılık oranı: İstatistiksel olarak anlamlıdır [t=5,243, p=0.00 , H1 Kabul] 

- Brüt Kar Oranı: İstatistiksel olarak anlamsızdır [t=1,119, p=0.26 , H0 Kabul] 

- Esas Faaliyet Kar Oranı: İstatistiksel olarak anlamsızdır [t=0.662, p=0.50 , H0 Kabul] 

- Faaliyet Kar Oranı: İstatistiksel olarak anlamsızdır [t=1,545 p=0.12 , H0 Kabul] 

- Faizden Vergiden Önceki Kar Oranı: İstatistiksel olarak anlamlıdır [t=3,397 p=0.00 , H1 Kabul] 

- Net Kar Oranı: İstatistiksel olarak anlamlıdır [t=3,005, p=0.00 , H1 Kabul] 

H0:β2= β3= β4=0 ve H1=βi’lerin en az biri sıfır değildir; 

- Hipotezi altında [F=21,545, p=0,000] kurulan panel veri analizi sabit modeli için  tümüyle anlamlıdır. 

- Durbin-Watson (DW) test istatistiği 1.6 değeriyle 2 ye yaklaşmaktadır. Bu yüzden otokorelasyon yoktur. 

Çalışma, daha önceki yapılan çalışmalarla kıyaslandığında bazı çalışmalarla uyuşmakta bazı çalışmalarla 

uyuşmamakta ve bazı çalışmaları da tamamlar niteliktedir. Bunları şu şekilde söyleyebiliriz; 

Wernerfelt (1984) firmaların karlılıkları ile kaynakları arasında ilişkisini incelediği çalışmasında kaynakların 

piyasadan elde edilmesi güç olması durumunda ve yüksek maliyetli olması durumunda kaynaklar kolaylıkla 

kopyalanamıyorsa firmaların rekabet avantaj sağlayabildiğine ve bu rekabet avantajı sayesinde firmaların 

karlılıklarını arttırdığını ortaya koymuştur, bu bakımdan çalışma ile uyuşmaktadır.  

Görzig ve Stephan (2002), çalışmalarında firma bünyesinde sağlanan hizmet işlevleri için dış kaynak kullanan 

firmaların daha kötü performans gösterdiklerini ileri sürmüştür. Oysa bu çalışmada karlıklardaki artışlar kaldıraç 

oranı üzerinde anlamlı sonuçlar vermektedir. Bu bakımdan çalışma ile örtüşmemektedir.  

Gençtürk (2002) çalışması sonucunda, firmaların kriz dönemlerinde şirketin en büyük hissedarının payının 

artması şirketin karlılık oranlarından net kar marjını arttırırken aktif karlılık oranı ve öz sermaye karlılık oranlarını 

azalttığına ulaşmıştır. Kriz olmayan dönemde ise halka açılma oranının, aktif kârlılık oranı ve net kar marjı oranı 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ve en büyük paya sahip ortak ile net kar marjı oranı arasında anlamlı 

pozitif bir ilişki bulmuştur, bu bakımdan anlamlı sonuçlar vermesi itibari ile bu çalışma ile uyuşmaktadır.  

 Calabrese ve Erbetta (2004) ise dış kaynak kullanımının büyüme, karlılık, verimlilik ve finansal güvenilirlik 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdi ve mevcut pazarda dış kaynak kullanımını artırmak mı yoksa azaltmak mı daha 

iyi sorusuna oran analizi ile kesin kanıt getirememişlerdi fakat bu çalışmada kaldıraç oranlardaki artış azalışları ile 

karlılıklar üzerindeki etkisi hakkında daha açıklayıcı bilgiler vermiştir. 

Akça ve Özer (2013) çalışmalarında, kaynak planlamalarını arttırdıkça, firma performansın arttırdığını ileri 

sürmüştür bu bakımdan çalışma ile kısmi uyuşmaktadır. Çünkü bu çalışmada da finansal kaldıraç oranı karlılık 

oranlarını %79 oranında açıkladığı sonucuna varılmıştır. Firmalar gelir ve giderlerinin kontrolünü ne kadar etkin 

bir şekilde yaparsa, kaynaklarını verimli şekilde kullanır ve karlılıkları arttırma yönünde eğilimde bulunmuş olur. 

Uluyol, vd, (2014) çalışmalarında firmaların finansal kaldıraç oranının öz sermaye karlılığına etkisini 

araştırmışlardır. Araştırmalarının sonucunda, bilişim, gıda, madencilik ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların finansal kaldıraç oranlarının öz sermaye karlılığını negatif yönde, inşaat sektöründe ise pozitif yönde 

etkilediğini ve bu etkilerin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise üretim sektörünün baz alınarak 

diğer karlılık oranlarının finansal kaldıraç oranı ile ilişkisinin saptanması Uluyol, Lebe ve Akbaş çalışmalarının 

eksikliklerini tamamlar nitelikte olmasına neden olmuştur. 

Çatı, Çömlekçi ve Zengin (2015) çalışmalarında yöneticilerin dış kaynak kullanımına bakış açılarının işletme 

finansal performansı üzerinde rekabet avantajı faktörü ile hizmet kalitesi faktörlerinde anlamlı farklılık tespit 

etmişlerdir. Bu bakımdan çalışma ile uyuşmaktadır. 
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 4  Sonuç 

Çalışmada üretim işletmelerinde kaynak kullanımlarının firma performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmada ilk olarak Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde işlem gören, üretim sektöründe faaliyet gösteren 33 firma 

belirlenmiştir. Çalışmada tahmin yöntemi olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Analiz kapsamında oluşturulan 

modelde finansal kaldıraç oranının firma performansı üzerinde belirleyici etkisi olan muhasebe karlılıkları 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Tüm değişkenler için birim kök testi uygulanmıştır. Sabit birim etkili model ve 

rassal birim etkili model olmak üzere iki modelin tahmin sonuçları değerlendirilmiştir. Sabit birim etkili model ile 

rassal birim etkili model arasında geçerlilik testi için Hausman spesifikasyon testi yapılmıştır.  

Çalışma sonucunda finansal kaldıraç oranı; aktif karlılık oranı, brüt kar oranı, esas faaliyet kar oranı, faaliyet kar 

oranı, faizden vergiden önceki kar oranı ve net kar oranı tarafından % 79 oranında açıklandığı ortaya konmuştur. 

- Aktif karlılık oranındaki bir birimlik artış finansal kaldıraç oranını 1,26 azaltmaktadır. 

- Brüt kar oranındaki bir birimlik artış finansal kaldıraç oranını 0,23 arttırmaktadır. 

- Esas faaliyet kar oranındaki bir birimlik artış finansal kaldıraç oranını 0,12 arttırmaktadır. 

- Faaliyet kar oranındaki bir birimlik artış finansal kaldıraç oranını 0,29 azaltmaktadır. 

- Faizden vergiden önceki kar oranındaki bir birimlik artış finansal kaldıraç oranını 0,29 arttırmaktadır. 

- Net kar oranındaki bir birimlik artış finansal kaldıraç oranını 0,62 arttırmaktadır. 

Literatürde kaynakların firma performansı üzerine etkisi ile ilgili bazı çalışmalar bulunmakla birlikte imalat 

sektöründe bu etkinin olup olmaması üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bakımdan çalışma literatüre yeni 

bir ışık tutmuştur. Bunun yanında bugüne dek yapılan çalışmalarda MS Excel, SPSS 11.5, Eviews 5, Eviews 6, 

Microfit 4.1 paket programı ve STATA programları kullanılmıştır, bu çalışmada ise Eviews 8 programı kullanılmış 
ve verilerin yorumlanması için panel veri analizinin kullanılmasının literatürün zenginleşmesine ve farklı bir 

çalışma olmasına neden olmuştur. Çalışma sonucu ulusal ve uluslararası literatür ile karşılaştırıldığında kaynak 

kullanımı olarak finansal kaldıraç oranının baz alınması da literatüre ışık tutmuştur. Muhasebe karlılıkları olarak 

altı farklı karlılık oranının ele alınması değişken sayısının fazla olması sebebiyle anlamlı sonuçlar elde edilmesine 

neden olmuştur. 
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Sosyo- Demografik Faktörler ve İnternet Bankacılığı İlişkisi 

The Relationship between Socio-demographic Factors and 

Internet Banking 

Erdem Özdemir (Denizbank, Turkey) 

Asst. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Beykent University, Turkey) 

Abstract 

Internet banking is becoming prevalent in recent decades. Handy applications are ubiquitous for customers. This 

study aims to differentiate the customers depending on several factors in internet usage. The effects of 
sociodemographic factors like gender, age, marital status, time spent in internet banking transactions, monthly 

income and level of education are tested against internet usage characteristics. Internet Banking is characterized 

in terms of ease and cost, reliability and usefulness. Data is collected by a survey that uses a Likert Scale; 172 

respondents are reached and Kruskal Wallis H test is conducted to shed light to relations among factors and internet 

usage. Relationship between monthly income and reliability of internet banking transactions are significant at 95%. 

The relationship between İnternet banking usage and time spent in internet banking is also significant at 95%. 

Banks that are in competition in internet banking shall assume gender, age and marital status as indifferent but 

shall focus on customer involvement with internet banking and customers monthly income levels. 

 1  Giriş 

Günümüzde küreselleşme ile beraber sınırların ortadan kalkması ve teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda; 

Türkiye’de sağlam bir zemine oturan bankacılık sektörü de yeni bilgi teknolojileri ışığında internet bankacılığına 

yoğunlaşmış, şubedeki yoğun iş hacmini azaltmak, daha iyi kalitede, daha hızlı, daha kolay ve güvenli bir şekilde 

hizmet sunmak amacıyla internet ortamında sistemler kurmaya başlamışlardır. Bilişim teknolojilerindeki yaşanan 

gelişmeler ışığında, bankacılık faaliyetlerinin geldiği nokta göz önüne alındığında internet bankacılığının bankalar 

için bir zorunluluk haline gelmesi, bankalar için bir rekabet aracı haline dönüşmesi ve internet kullanımının 

genişlemesiyle tüketicilerin bireysel bankacılığa yönelimleri dikkat çekici bir şekilde arttığı görülmektedir.  

İnternet bankacılığı coğrafi sınırları ortadan kaldırmıştır. Bankalar açısından operasyonel işlemlerin ve 

maliyetlerin azalması, müşteriler açısından şubeye gitmeye gerek kalmadan neredeyse banka şubesinde 

yapabileceği her türlü işlemi online olarak gerçekleştirebilmesi, internet bankacılığının finans sektöründe özellikle 

bankacılık sektöründeki önemini artırmıştır 

İnternet bankacılığında, müşteriden işlem ücreti, faiz, masraf, komisyon vb. alınmadığı ya da uygun fiyatlarda 

yapıldığı için maliyet ve fiyat özelliği öne çıkmaktadır. İnternet bankacılığında, hem müşteri memnuniyeti hem de 

bankaların yatırım maliyetlerini düşürmesi anlamında yaygınlığı artan bir hizmet modeli olmaya devam 

etmektedir. Dijitalleşen müşteri, tüm finansal hizmetleri dijital kanallardan hızlı, kolay, her an her yerden almak 

istemektedir. Mobil uygulamaların hayatımızda daha fazla yer kaplaması ile Y kuşağı olarak adlandırılan yeni 

nesil, bankacılık tercihlerini dijital, kolay, yetenekli, eğlenceli ve sorunsuz çalışan değer önermeleri ve 

markalardan yana kullanmaktadır. Bu durum bankaları karar almaya zorlamaktadır 

Sektörel rekabet açısından internet bankacılığına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı yapılan çalışmalar sınırlı kalmıştır. 

Bu çalışma ile internet bankacılığı hizmetlerinin bankacılık sektörü üzerindeki etkileri, tüketicilere sağlamış 

olduğu avantajlar ve dezavantajlar incelenecektir. Sektörel rekabet açısından internet bankacılığına ilişkin 

ülkemizdeki literatürün sınırlı olması çakışmanın önemini artırmaktadır. Yatırımcıların alacağı finansal kararlar 

açısından çalışma sonuçları önem taşımaktadır. Zira şube bankacılığı anlayışında yapısal değişikliğe gidilse dahi 

internet bankacılığı veya şubesiz bankacılık işlemleri genişleyerek devam etmektedir 

 2  Literatür 

Türkiye de ve Dünya da internet bankacığı kavramı uzun yıllara dayanmamış olması yapılan çalışmalarında çok 

fazla olmamasıyla doğru orantılıdır. Buda internet bankacılığının anlamanın önemini ortaya koymaktadır. 

Gao ve Owolabi (2008), Nijerya’da müşterilerin internet bankacılığını kullanmalarında etkili olan faktörleri 

tespit amacıyla yaptıkları çalışmada, bilgisayar ve internete erişilebilirlik, internet bankacılığı hakkındaki bilgi 

düzeyi ve internet bankacılığı farkındalığı, uygunluk, gizlilik, maliyetler ve destek hizmetlerinin sağlanması 

unsurlarının etkili olduğu tespit etmişlerdir. 

Suh ve Han (2002), Kore’de beş bankanın sitelerine anket koymak suretiyle tüketicilerin internet bankacılığına 

karşı tutumları araştırılmıştır. Bu çalışmada tüketicilerin internet bankacılığı kullanırken güven kaygısı hissettikleri 

ancak sağladığı fayda ve kullanım kolaylığı bakımından beklentilerinin karşılandığını tespit etmişlerdir.  
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Özkan (2012), tarafından yapılan ve elektronik bankacılık kanallarından biri olan internet bankacılığının 

benimsenmesi ve kullanımının araştırılması ve internet bankacılığının kullanımını etkileyen faktörlerin tespitine 

yönelik olarak Atatürk Üniversitesi’nde görev yapan personelini kapsayan çalışmasında, İnternet bankacılığını sıra 

beklememe, zaman tasarrufu, rahat ve hızlı işlem yapılabilmesi, günün her saatinde kullanılabilmesi ve kullanım 

kolaylığı gibi nedenlerle tercih ettiğini, genç bireylerin yaşlı bireylere nazaran daha fazla internet bankacılığını 

kullandığı, kredi kartı işlemleri, fatura ödeme, hesap bilgilerini kontrol etme işlemlerini yürütmek amacıyla sürekli 

olarak internet bankacılığının kullanıldığını, tahvil, bono, hisse senedi, döviz ve yatırım fonu alım satımı için ise 
internet bankacılığının ya hiç kullanmadığını ya da nadiren kullanıldığını tespit etmiştir 

Pala ve Kartal (2010), banka müşterilerinin internet bankacılığına yönelik tutumları ve bununla ilişkili olarak 

internet bankacılığı kullanma sıklıkları ile internet bankacılığı hesabı açtırmalarında ve hesap açacakları bankanın 

seçiminde etkili olan faktörler araştırılmışlardır. Kolaylık ve güvenlik gibi unsurların etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Uzundağ (2013), tarafından elektronik bankacılık kanallarından biri olan internet bankacılığının benimsenmesi 

ve kullanımını ile ne derece benimsendiğini ve benimsenmesinin altında yatan faktörleri tespit etmeye yönelik 

yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara göre, internet bankacılığının kullanımı ve benimsenmesi altında yatan 

nedenler, kullanıcıya zaman kazandırması, düşük maliyetli olması, detaylı rapor ve bilgi alınabilmesi ve günün her 

saatinde işlem yapılabilmesi olarak tespit edilmişti. 

 3  Araştırmanın Hipotezleri 

Bankacılık sektöründe dijital uygulamaların önemi her geçen gün artarken, bu alanın öncülü olan internet 

bankacılığı bankalar için gerek lokal gerekse küresel ölçekte vazgeçilmez bir yere sahip olmaya başlamaktadır. Bu 

kapsamda İnternet Bankacılığının Türkiye özelinde rekabet ortamı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu tezde ön 

yaklaşımlar ve hipotezler genel çerçevede şu şekildedir;  

H1a: Cinsiyet ile internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1b: Cinsiyet ile internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1c: Cinsiyet ile internet bankacılığı tercih sebebi algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2a: Yaş ile internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2b: Yaş ile internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2c: Yaş ile internet bankacılığı tercih sebebi algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3a: Eğitim durumu ile internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3b: Eğitim durumu ile internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3c: Eğitim durumu ile internet bankacılığı tercih sebebi algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4a: Aylık Gelir ile internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4b: Aylık Gelir ile internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4c: Aylık Gelir ile internet bankacılığı tercih sebebi algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5a: İnternet bankacılığı kullanma süresi ile internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H5b: İnternet bankacılığı kullanma süresi ile internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık algısı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H5c: İnternet bankacılığı kullanma süresi ile internet bankacılığı tercih sebebi algısı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

 4  Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Çalışmada betimleyici/tanımlayıcı araştırma yöntemi benimsenmiştir. Tanımlayıcı/betimleyici araştırma modeli; 

bir durum, ilişki, uygulamaların, iletişim sürecinin “ne olduğunu” açıklığa kavuşturmak için kullanılır. 

“Değişkenlerin doğası hakkında bilgi verir, benzer özelliklere göre gruplandırmalar yapar.”(Erdoğan 2007, 138-

139). 

Çalışmada veri aracı olarak araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ve 

kullanılmıştır. Anket formu bazı sosyodemografik özellikler ve sektörel rekabet açısından Türkiye’de internet 

bankacılığının önemiyle ilgili önermelerin bulunduğu 2 kısımdan oluşmaktadır. Anketin ikinci kısmında 5'li 

"Likert Ölçeği" kullanılmıştır. Likert'te ifadeler "kesinlikle katılıyorum", "kesinlikle katılmıyorum", "fikrim yok", 

"katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" şeklinde sınıflandırılmıştır.  

İnternet bankacılığı algı ölçeği oluşturma kapsamında hazırlanan 39 maddelik 5’li likert tipteki soru ölçek alt 

boyutlarının (yapısının) belirlenmesi amacıyla varimax rotasyonu ile temel bileşenler analizine tabi tutulmuştur. 

Yapılan ilk rotasyonda bir takım maddelerin faktör yüklerinin 0,40’ın altında kalması, bir takım maddelerin ise 

birden fazla faktöre yanaşık olmaları nedeniyle söz konusu maddeler 
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Araştırmanın modeli 

                           H1 

                           

                            

                           H2 

                            

                           H3 

                                 

                               H4 

                            

                          H5 

                          

Değişken Eğitim Durumu N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Kolaylık ve Maliyet Ortaokul Ve Altı 6 52,58 

7,713 0,052 

Lise 27 106,11 

Üniversite 124 83,52 

Lisans Üstü 15 89,43 

Toplam 172   

Tablo 1: Eğitim Değişkenine Göre Kolaylık ve Maliyet Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Tablo 1 incelendiğinde Kruskal wallis H istatistiğinin 0,05’den büyük olduğu görülür. Bu durumda farklı eğitim 

seviyesindeki katılımcılar arasında internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı bakımından % 95 güven 

düzeyinde istatistiksel olarak manidar bir farkın bulunamadığı söylenebilir 

Değişken Eğitim Durumu N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Güvenirlilik Ve Kullanışlılık Ortaokul Ve Altı 6 85,92 

5,505 0,138 

Lise 27 106,57 

Üniversite 124 81,93 

Lisans Üstü 15 88,37 

Toplam 172   

Tablo 2: Eğitim Değişkenine Göre Güvenirlilik ve Kullanışlılık Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Tablo 2 incelendiğinde Kruskal wallis H istatistiğinin 0,05’den büyük olduğu görülür. Bu durumda farklı eğitim 

seviyesindeki katılımcılar arasında internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık algısı bakımından % 95 güven 

düzeyinde istatistiksel olarak manidar bir farkın bulunamadığı söylenebilir 

Değişken Eğitim Durumu N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Tercih Sebebi Ortaokul Ve Altı 6 80,58 

2,800 0,423 

Lise 27 99,94 

Üniversite 124 83,20 

Lisans Üstü 15 91,93 

Toplam 172   

Tablo 3: Eğitim Değişkenine Göre Tercih Sebepleri Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Tablo 3 incelendiğinde Kruskal wallis H istatistiğinin 0,05’den büyük olduğu görülür. Bu durumda farklı eğitim 

seviyesindeki katılımcılar arasında internet bankacılığı tercih sebepleri bakımından % 95 güven düzeyinde 
istatistiksel olarak manidar bir farkın bulunamadığı söylenebilir. 

Değişken Aylık Gelir N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Kolaylık Ve Maliyet Asgari Ücret Ve Altı 51 80,01 

4,749 0,191 

2000-3500 TL Arası 79 95,27 

3500-5000 TL Arası 23 78,93 

5000 TL Ve Üzeri 19 76,61 

Toplam 172   

Tablo 4: Aylık Gelir Değişkenine Göre Kolaylık ve Maliyet Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Kolaylık ve 

Maliyet 

Cinsiyet 

Yaş 

Güvenirlilik ve 

Kullanışlılık 

İnternet 

Bankacılığı 

Algısı Eğitim 

Gelir Tercih Sebebi 

İ.Bank 

Kul. 
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Tablo 4 incelendiğinde Kruskal wallis H istatistiğinin 0,05’den büyük olduğu görülür. Bu durumda farklı aylık 

gelir seviyesindeki katılımcılar arasında internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı bakımından % 95 güven 

düzeyinde istatistiksel olarak manidar bir farkın bulunamadığı söylenebilir. 

Değişken Aylık Gelir N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Güvenirlilik Ve 

Kullanışlılık 

Asgari Ücret Ve Altı 51 76,50 

16,741 0,001* 

2000-3500 TL Arası 79 102,80 

3500-5000 TL Arası 23 71,43 

5000 TL Ve Üzeri 19 63,79 

Toplam 172   
* % 95 güven seviyesinde istatistiksel anlamlılığı simgeler 

Tablo 5: Aylık Gelir Değişkenine Göre Güvenirlilik ve Kullanışlılık Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Tablo 5 incelendiğinde Kruskal wallis H istatistiğinin 0,05’den küçük olduğu görülür. Bu durumda farklı aylık 

gelir seviyesindeki katılımcılar arasında internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık algısı bakımından % 95 

güven düzeyinde istatistiksel olarak manidar bir farkın olduğu söylenebilir.(sig.<0,05). Ortalama sıra değerleri 

incelendiğinde en yüksek ortalama sıra değerinin 2000 ile 3500 TL arasında gelire sahip katılımcılarda olduğu, 

daha sonra sırasıyla asgari ücret ve alt, 3500 ile 5000 TL ve 5000TL ve üzeri olduğu görülür. Daha açık bir ifade 

ile internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık konusunda en olumlu fikirlere sahip gelir grubu 2000 TL ile 

3500 TL arasında gelire sahip katılımcılar iken en olumsuz fikirlere sahip katılımcılar 5000 TL ve üzeri gelire 

sahip katılımcılardır. 

Değişken Aylık Gelir N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Tercih Sebebi Asgari Ücret Ve Altı 51 71,05 

7,325 0,062 

2000-3500 TL Arası 79 92,02 

3500-5000 TL Arası 23 97,91 

5000 TL Ve Üzeri 19 91,21 

Toplam 172   

Tablo 6: Aylık Gelir Değişkenine Göre Tercih Sebebi Boyutu Kruskal Wallis H Testi  

Aylık gelir ile internet bankacılığı (kolaylık, kullanışlılık, maliyet, güvenirlilik ve tercih sebebi) algısı ilişkisi 

sınanmıştır. Kolaylık, maliyet ve tercih sebebi ile aylık arasında anlamlı bir fark bulunamazken, kullanışlılık ve 

güvenirlilik ile aylık gelir arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer bir değişle aylık gelir düzeyleri 

farklılaşmasının internet bankacılığının kolay kullanım algısı, maliyeti ve tercih sebepleri arasında farklılaşma 

doğurmazken, internet bankacılığının güvenilirliği ile kullanışlılığı algılarında farklılaşma doğurmaktadır.  

Bu durum göstermektedir ki bireylerin gelir düzeyleri artıkça internet bankacılığı ile yaptıkları işlem hacmi 

artmakta ve dolayısıyla daha kullanışlı internet bankacılığı hizmeti istemektedirler. Diğer yandan internet 

bankacılığı aracılığı yüksek hacimde işlem yapan bireylerin güvenliğe karşı hassasiyet düzeyleri daha yüksektir. 

Yani gelir düzeyi yükseldikçe bireylerin herhangi bir olumsuzlukta kayıpları daha fazla olacağından daha güvenli 

internet bankacılığı hizmeti talep etmektedirler. 

Değişken İnternet Bankacılığı Kullanma 

Süresi 

N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Kolaylık Ve Maliyet 1 Yıldan Az 25 58,82 

12,500 0,005* 

1 ile 3 Yıl Arası 42 80,32 

4 ile 6 Yıl Arası 27 91,39 

6 Yıldan Fazla 78 97,01 

Toplam 172   
* % 95 güven seviyesinde istatistiksel anlamlılığı simgeler 

Tablo 7: İnternet Bankacılığı Kullanım Süresine Göre Kolaylık ve Maliyet Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Tablo 7 incelendiğinde Kruskal wallis h testi anlamlılık değerinin 0,05’den küçük olduğu görülür. Bu durumda 

farklı sürelerde internet bankacılığı kullanan katılımcılar arasında % 95 güven düzeyinde internet bankacılığı 

kolaylık ve maliyet algısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir.(sig.<0,05). 

Ortalama sıralar incelendiğinde internet bankacılığı kullanma süresi artıkça ortalama sıralarında arttığı görülür. 

Daha açık bir ifade ile internet bankacılığı kullanma süresi artıkça internet bankacılığı kolaylık ve maliyet algısı 

da artmaktadır. İnternet bankacılığı kullanım süresi daha fazla olan insanlara göre internet bankacılığının kolaylık 

ve maliyet avantajı sağladığı fikri de artmaktadır. 
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Değişken İnternet Bankacılığı Kullanma 

Süresi 

N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Güvenirlilik Ve 

Kullanışlılık 

1 Yıldan Az 25 60,00 

10,635 0,013* 

1 ile 3 Yıl Arası 42 83,74 

4 ile 6 Yıl Arası 27 91,06 

6 Yıldan Fazla 78 102,17  

Toplam 172 
 

* % 95 güven seviyesinde istatistiksel anlamlılığı simgeler 

Tablo 8: İnternet Bankacılığı Kullanım Süresine Göre Güvenirlilik ve Kullanışlılık Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Tablo 8 incelendiğinde Kruskal Wallis h testi anlamlılık değerinin 0,05’den küçük olduğu görülür. Bu durumda 

farklı sürelerdir internet bankacılığı kullanan katılımcılar arasında % 95 güven düzeyinde internet bankacılığı 

güvenirlilik ve kullanışlılık algısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir.(sig.<0,05). 

Ortalama sıralar incelendiğinde internet bankacılığı kullanma süresi artıkça ortalama sıralarında arttığı görülür. 

Daha açık bir ifade ile internet bankacılığı kullanma süresi artıkça internet bankacılığı güvenirlilik ve kullanışlılık 

algısı da artmaktadır. İnternet bankacılığı kullanım süresi daha fazla olan insanlar internet bankacılığını diğer 

insanlara göre daha güvenilir ve kullanışlı bulmaktadırlar. 

Değişken İnternet Bankacılığı Kullanma 

Süresi 

N Ortalama Sıra Ki-Kare Asymp. Sig. 

Tercih Sebebi 1 Yıldan Az 25 62,06 

18,029 0,000* 

1 ile 3 Yıl Arası 42 70,00 

4 ile 6 Yıl Arası 27 92,00 

6 Yıldan Fazla 78 101,31 

Toplam 172   
* % 95 güven seviyesinde istatistiksel anlamlılığı simgeler 

Tablo 9:İnternet Bankacılığı Kullanım Süresine Göre Tercih Sebebi Boyutu Kruskal Wallis H Testi 

Tablo 9 incelendiğinde görüleceği üzere Kruskal Wallis h testi anlamlılık değerinin 0,05’den küçüktür. Bu 

durumda farklı sürelerdir internet bankacılığı kullanan katılımcılar arasında % 95 güven düzeyinde internet 

bankacılığı tercih sebepleri bakımından istatistiksel olarak manidar bir farkın olduğu söylenebilir.(sig.<0,05). 

Ortalama sıralar incelendiğinde internet bankacılığı kullanma süresi artarken ortalama sıralarında arttığı görülür. 

Daha açık bir ifade ile internet bankacılığı kullanma süresi artıkça internet bankacılığının tercih sebebi olması da 

artmaktadır. İnternet bankacılığı kullanım süresi daha fazla olan insanlar internet bankacılığını diğer insanlara göre 
daha fazla tercih sebebi olarak görmektedirler. 

İnternet bankacılığı kullanım süreleri ile internet bankacılığı (kolaylık, kullanışlılık, maliyet, güvenirlilik ve 

tercih sebebi) algısı ilişkisi sınanmış ve anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum internet bankacılığının 

kullanımının internet bankacılığı kullanım sürelerine göre değiştiğini göstermektedir. Belli bir bilgi birikimi ve 

teknoloji kullanımı isteyen internet bankacılığı kullanımının, internet bankacılığı kullanım süresi ile doğru orantılı 

olması olağan ve anlamlıdır. Nitekim uzun süreden beri internet bankacılığı kullanan bir birey, zaman ve bankacılık 
işlem maliyetlerinden ne kadar tasarruf sağladığını daha rahat görebilecek ve internet bankacılığının bir kolaylık 

ve maliyet avantajı sunduğunu tespit edebilecektir. Örneğin bir yıldır internet bankacılığı kullanan ve kullandığı 

bu süre zarfında çok defa tecrübe etmeyen bir bireyin bankacılık işlemleri için harcadığı zaman ve katlandığı 

maliyet, beş yıldır ve sık sık internet bankacılığı kullanan bir bireyin bankacılık işlemleri için harcadığı zaman ve 

katlandığı maliyet aynı olamayacağından, kolaylık ve maliyet algılarının farklı olacaktır.  

 5  Sonuç  

Teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber bankalar da alternatif dağıtım kanallarına yönelmiş ve farklı stratejiler 

geliştirerek faaliyetlerini devam ettirmeye çalışmışlardır. İnternet bankacılığını hayatımıza girmesiyle bankalar 

için yeni bir rekabet alanı ortaya çıkmıştır. Sürekli değişen ve gelişen rekabet ortamında avantaj elde etmek isteyen 

kuruluşlar yönetim anlayışını değiştirmekle beraber teknoloji ve bilişim kanallarından da maksimum düzeyde 

yararlanmak istemektedirler. Dolayısıyla yatırımlarını daha rasyonel yaparak teknolojik altyapıları ve 

donanımlarını geliştirerek çağa ayak uydurmak kaçınılmaz olmuştur. İnternet bankacılığı vb. dijital dağıtım 

kanallarını verimli kullanamayan bankalar karlarını maksimize edemedikleri gibi şube bankacılığın birçok 

maliyetlerine de katlanmak zorunda kalmışlardır. 

E-ticaretin hayatımızda yer alması bankaların internet bankacılığına yatırım yapmalarını tetiklemiş, bireylerin 

hayatını oldukça kolaylaştıran internet bankacılığı da toplum tarafından rağbet görmeye başlamıştır. Kullanmaları 

ciddi faydalar getirdiğini öğrenen bireyler internet bankacılığını kullanmak istemekle beraber başlangıçta bazı 

tedirginlikler yaşamışlardır. Zamanla ön yargılarında kurtulan bireyler daha yoğun kullanmaya başlamış ve 

avantajlarından faydalanma yoluna gitmiştir. Nitekim Türkiye Bankalar Birliğinin 2017 verilerine bakıldığı zaman 
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ilk altı ay içerisinde internet bankacılığıyla gerçekleştirilen finansal işlemler olarak para transferlerinde (havale-

EFT-döviz transferi) 68 milyon 776 bin adet işlem yapılmış, bu işlemlerin parasal tutarı ise 784 milyar 831 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde gerçekleştirilen yatırım işlemleri ise 11 milyon 404 bin adet olmuştur. 

Yatırım işlemlerinin işlem hacimleri ise Haziran 2017 dönemi için 213 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 

durumda bankalar toplamda 80 milyon işlemin mali yükünden kurtulmuştur. Bununla beraber online alış verişin 

avantajlarından faydalanan bireyler faydalarını maksimize etmiş ve dolaşımda olan bu para ekonomiye hareket 

kazandırmıştır. Ayrıca yapılan toplam işlem hacmi ilk altı ay için bir katrilyonu aştığı gözlenmektedir.  

Bu çalışmamızda, sektörel rekabet açısından Türkiye’de internet bankacılığının öneminin değerlendirilmek 

amacıyla hipotezler hazırlanmış ve bu hipotezler test edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Cinsiyet ile internet bankacılığı (kolaylık, kullanışlılık, maliyet ve güvenirlilik) algısı ilişkisi sınanmış ve anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. Bu durum internet bankacılığının kullanımının cinsiyetlere göre değişmediğini 

göstermektedir. Diğer bir deyiş ile erkek bireylerin internet bankacılığı algısı ile kadın bireylerin algısı birbirinden 

farklı değildir. 

Yaş ile internet bankacılığı (kolaylık, kullanışlılık, maliyet, güvenirlilik ve tercih sebebi) algısı ilişkisi sınanmış 

ve anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durum internet bankacılığının kullanımının yaşa göre değişmediğini 

göstermektedir. Diğer bir deyiş ile genç bireylerin internet bankacılığı algısı ile daha yaşlı olan bireylerin internet 

bankacılığı algısı birbirinden farklı değildir. 

Eğitim durumu ile internet bankacılığı (kolaylık, kullanışlılık, maliyet, güvenirlilik ve tercih sebebi) algısı 

ilişkisi sınanmış ve anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durum internet bankacılığının kullanımının eğitim göre 
değişmediğini göstermektedir. 

Aylık gelir ile internet bankacılığı (kolaylık, kullanışlılık, maliyet, güvenirlilik ve tercih sebebi) algısı ilişkisi 

sınanmıştır. Kolaylık, maliyet ve tercih sebebi ile aylık arasında anlamlı bir fark bulunamazken, kullanışlılık ve 

güvenirlilik ile aylık gelir arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer bir değişle aylık gelir düzeyleri 

farklılaşmasının internet bankacılığının kolay kullanım algısı, maliyeti ve tercih sebepleri arasında farklılaşma 
doğurmazken, internet bankacılığının güvenilirliği ile kullanışlılığı algılarında farklılaşma doğurmaktadır.  

İnternet bankacılığı kullanım süreleri ile internet bankacılığı (kolaylık, kullanışlılık, maliyet, güvenirlilik ve 

tercih sebebi) algısı ilişkisi sınanmış ve anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum internet bankacılığının 

kullanımının internet bankacılığı kullanım sürelerine göre değiştiğini göstermektedir. 
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Abstract 

With the rapid increase in the number of currencies recently called virtual money or crypto money and the value 

of over 500 billion dollars today, we can see that these currencies actually entered our life and have an international 

influence. The European Central Bank defined a virtual money as "…a type of unregulated, digital money, which 

is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual 

community." The virtual money, which is produced in a limited amount on the internet and has validity both in the 

internet domain and in the real life, has been offered to use conservation oriented value without depending on a 
certain center. Nowadays, virtual money is seen as an investment tool due to its rapid increase in its value as well 

as its use in electronic commerce. 

In this study, a more specific examination will be made on the virtual money, which is one of the gains of the 

economy and has a value even higher than the economies of some small countries in the world today, with the 

general outline of the concept of virtual money. In addition to, the study is aimed at developing a perspective on 

the future of virtual money. 

 1  Giriş 

Geçmişe baktığımızda genel olarak piyasalarda özellikle de finansal piyasalarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. 
Bu bağlamda, mübadele aracı olarak kullanılan araçlar da değişime uğramış ve ticaret işlemlerini mümkün 

olduğunca kolaylaştırmayı amaçlayan piyasa ihtiyaçlarına göre gelişmiştir. Mal alışverişi için kullanılan araçlar 

para olarak bilinir (Bunjaku vd, 2017: 32). İnsanlık, mübadele aracı olan parayı ekonomik ve bilimsel gelişmelere 

paralel olarak, soyutlaştırmaya devam etmektedir. Günümüzde gelinen son noktaya baktığımızda ise Bitcoin, 

Etherium ve XPR gibi oluşturulduğu günden bu yana büyük bir hızla değerlenen sanal paralar bizi karşılamaktadır. 

Sanal paraların hayatımıza dahil olmasıyla birlikte tüm sistemi değiştirecek büyük bir değişim sürecine girilmiştir. 

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bu değişimden etkilenmemek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden sanal 

dünyanın getirdiği avantajların ve eksikliklerin neler olduğunu belirleyip eksik kalan tarafları telafi ederek sanal 

paraların geleceğine yönelik doğru çıkarımların yapılması gerekmektedir.  

 2  Geçmişten Günümüze Paranın Değişimi 
Binlerce yıldır değiş tokuş ve ortak değer ölçütü olarak belirli nesnelere ihtiyaç duyulmaktadır. Mal ve 

hizmetlerin mübadele edilmesinde kullanılan takas yönteminden, deniz kabuğu, fildişi, demir gibi emtia paraya, 

sonra altın ve gümüşe, daha sonra altın karşılığı olan ilk olarak Çinliler tarafından ve daha sonrasında Avrupa’da 

kullanılan değerli kağıtlara, oradan altın karşılığı bulunmayan güvene dayalı itibari paraya derken, paranın evrimi 
sanal paralara doğru yol almaktadır (Çarkacıoğlu, 2016: 1). Bir sanal para birimi olan Kripto para biriminin 

gelişimi ise paranın bugüne dek geçirdiği evrimin son aşamasını oluşturmaktadır. Yazılım, donanım ve iletişim 

teknolojisindeki gelişmeler bir küresel ağın ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Vlasov, 2017:218). Teknolojideki 

hızlı değişimle birlikte özellikle de bilgisayar kullanımının artışı paranın da değişim geçirmesine ve alternatif para 

türlerinin çıkmasına yol açmıştır. 

Dünyada ilk defa Amerikan bankaları EFT (electronic fund transfer) olarak tanımlanan paranın elektronik 
yöntemler ile transferini başlatarak paranın dijitalleşmesi sürecine liderlik etmiştir. EFT işlemlerini zamanla kredi 

kartı kullanımı ve ATM (otomatik para çekme makinesi) kullanımı izlemiştir. Milenyumdan sonra insanlar 

ellerinde nakit para tutmak yerine genellikle banka kartlarıyla işlemlerini gerçekleştirmeye başlamış ve 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte para da dijitalleşmeye/sanallaşmaya doğru evrilmiştir. Örneğin ABD’de kişisel 

alışverişlerin üçte ikisi banka ya da kredi kartı ile yapılmaktadır. Paranın elektronik ortama girmesi ile birlikte 

değişik elektronik ödeme yöntemleri ortaya çıkmıştır. Elektronik para ve ödeme yöntemleri (kredi kartı, PayPal, 

elektronik para, e-cash, elektronik çek, e-cüzdan, eşitler arası ve mobil ödeme, escrip, IPIN, PcPay, First Virtual 

vb.) hacim ve çeşit olarak artmıştır. Bu çerçevede para giderek fiziksel niteliğini yitirmekte ve sanallaşmaktadır 

(Dilek, 2018:9).  

Sanal para, cypherpunks e- posta listesinde ilk defa 1998’de Wei Dai tarafından tanımlanan ve “kripto para 

birimi” olarak adlandırılan bir kavramın ilk uygulamasıdır. Wei Dai, ticari işlemlerini kontrol etmek için merkezi 

bir otorite yerine şifreleme kullanan yeni bir para şekli fikrini ileri sürmekteydi. Bitcoin sistemi ise, 4 Ocak 2009’da 

kim olduğu tam olarak bilinememekle beraber sadece sanal âlemde irtibat kurulabilen, internette kullandığı adıyla 

“Satoshi Nakamoto” tarafından kurulmuştur. Sistemin tanıtımı bu kişi tarafından gönderilen bir e-mail ile 
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yapılmıştır. Daha sonra ise kendini ifşa etmek istemeyen bu meçhul şahıs sistemi terk etmiştir. 2010 yılından bu 

yana sistem kendiliğinden çalışmaktadır (Sarıkatipoğlu vd.,2015: 92). 

Bugün dünyada 200’den fazla kullanılan resmi para birimi olduğu bilinmektedir. Tarih, paranın bir tür kurumsal 

düzenlemeyle desteklenen güvene dayalı bir tabana sahip olması gerektiğini göstermektedir. Parada bazı belirgin 

özellikler olmalıdır. Bunlar; taşınabilirlik, dayanıklılık, bölünebilirlik, homojenlik, standart olma, genel kabul 

görme, taklit edilememe ve zaman içinde değerini koruyabilme olarak ifade edilebilir. Parada bulunması gereken 

özellikler göz önüne alındığında bunların kripto paraların işlevsel oluşunu desteklediği görmekteyiz. Sanal paralar, 

daha sonra kullanabilmek amacıyla depolama yöntemi olan sanal cüzdanlarla taşınabilir, dayanıklıdır, sekiz 

basamağa kadar bölünebilir, Paranın kolay tanınması ve her yerde aynı değerde olması bakımından homojen ve 

standarttır, birçok ülke tarafından kabul edilmiştir, fiziksel bir formu olmadığı için taklit edilemez ve sınırlı sayıda 

üretim hedeflendiğinden değerini muhafaza ederler. 

 3  Bitcoin ve Diğer Sanal Para Birimleri  

Geçmişten bugüne mal ve hizmet takası sağlayan para, devlet tarafından arz edilen ve herkesin geçerliliğini 

kabul ettiği bir araç olarak görülmektedir. Ancak dünya genelinde yaşanan küresel krizlerle birlikte bir taraftan 

geleneksel bankacılığa karşı bir güvensizlik oluşmuş diğer taraftan da ‘sanal para’lar hayatımızda yer edinmeye 
başlamıştır. Hatta günümüzde ‘sanal para”ların, kâğıt ve madeni para kullanımına meydan okuduğu bile 

söylenmektedir (TBD, 2013: 35-36). 

Diğer taraftan bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamı yoğun olarak etkilemektedir. 

Sayısı üç milyarı bulan internet kullanıcısı, internet ortamında giderek daha fazla zaman geçirmekte, öğrenme, 

eğlenme, alışveriş ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını burada karşılamakta, dolayısıyla hayat daha sanal hale 

gelmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014:16). Örneğin; elektronik ticaretin yaygınlaşması, sanal ortamların 
kendine ait bir ekonomik bütünlüğünün oluşmasını sağlamıştır. Gelişen sanal ekonomi ortaya ‘sanal para’ olarak 

nitelendirilen Bitcoin başta olmak üzere; Litecoin, Etherium, Amazon Coin, XRP, Bitcoin Cash, Freicoin, 

Namecoin, Facebook Kontörleri ya da Peercoin adları verilen birçok para birimini çıkarmıştır. Piyasa değerlerine 

baktığımızda bunların içinde en büyüğü ise Bitcoin’dir (Sarıkatipoğlu vd, 2015:90). Bununla birlikte, daha popüler 

sanal para birimleri (Bitcoin, Ether ve XRP gibi) hariç, dolaşımdaki sanal para birimlerinin çoğunluğu nispeten 

küçük bir piyasa değerine sahiptir. Mayıs 2018 itibariyle, en büyük dört sanal para, piyasa değeri 1 milyar doların 

üzerinde olan diğer 21 sanal para biriminin toplam piyasa değerinin yaklaşık % 78' ini oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 

1). 

Günümüz itibari ile piyasa değeri 1 milyar doların altında olan sanal para sayısı ise 1568 adettir.  

Sanal Para Piyasa Değeri (20 Mayıs) Toplam Piyasa Değeri (%) 

Bitcoin € 145 % 43 

Etherium € 71 % 21 

XPR € 27 % 8 

Bitcoin Cash € 22 % 6 

Other € 74 % 22 

Total € 339 % 100 

Tablo 1: Sanal Paraların Piyasa Değerleri (Milyar dolar) Kaynak: Coinmarketcap.com verilerinden derlenerek 

oluşturulmuştur. 

Bitcoin, yeni bir ödeme sistemi olup, tamamen dijital olan bir konsensus ağıdır. Merkezi bir otoritesi ya da aracısı 
bulunmayan ve gücünü kullanıcılarından sağlayan ilk eşten eşe ödeme yöntemidir. Bir kullanıcının 

perspektifinden, Bitcoin, nakit para ile internetten alışveriş yapmak olarak da düşünülebilir (Glantz, 2014:1). 

Günümüzde mevcut olan geleneksel elektronik ödeme sistemleri, perakende bankalar, ticari bankalar, ödeme 

yazılım şirketleri ve kart ihraççıları gibi işlemleri işlemek için birden çok tarafa güvenmektedir. Her kurum kendi 

maliyet tabanını taşır ve böylece gelir elde etmek ve genel giderlerini karşılamak için ücret alır. Bu, kullanıcıların 

günlük elektronik işlemlerini tamamlamak için güvenilir kurumlara güvenmelerini gereken bir sistemle sonuçlanır. 

Ödeme işlemlerinde yer alan tarafların maruz kaldıkları işlem maliyetleri, tüketicilere ödenen ödeme işlem 

ücretlerinin ana bileşenlerinden biridir. Sanal para birimleri, oluşturuldukları teknoloji tarafından kolaylaştırılarak, 

üçüncü taraflara olan ihtiyacı ortadan kaldıran kendi “yerleşik” ödeme sistemine sahiptirler (Airgeadais, 2018:2). 

Kısaca ihtiyaç duyduğumuz güven yerine kriptografik kanıta dayalı, iki tarafın üçüncü bir güvenilir kişiye gerek 

duymadan kişilerin direk olarak birbirleriyle işlem yapabileceği bir elektronik ödeme sistemidir (Nakamoto 
2008:1). Şifreleme methodu kullanıldığı için, genellikle kripto para birimi olarak adlandırılan kriptonun 

kullanılmasındaki amaç, güvenlik fonksiyonlarının özünü sağlamasıdır (Rogojanu ve Badea, 2014:107).  

Sanal para birimleri kendi dahili ödeme sistemlerinde yer alan her bir işlemi kaydetme yeteneğine sahiptir. Bu, 

“Blockchain (Blok Zinciri)” olarak bilinen bir defter sistemi kullanılarak elde edilir. Blok Zinciri defter sistemi 

kayıt tutma sürecini yönetmek için şifreleme kullanır. Bununla birlikte, bu defter, merkezi olmayan bir bilgisayar 

ağı tarafından ortaklaşa sürdürülür. Bu nedenle, Blok Zinciri defter tutma sistemi genellikle “dağıtılmış defter 
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teknolojisi” (DLT) olarak adlandırılır (Airgeadais, 2018:2). Özünde Bitcoin, hesap defterine benzer şekilde 

hesapların ve karşılarında para miktarlarının tutulduğu sayısal bir dosyadır. Bitcoin ağındaki tüm bilgisayarlarda 

bu dosyanın bir kopyası bulunur. Defterdeki miktarlar fiziki dünyadaki herhangi bir şeyi temsil etmez. Onlar 

sadece insanların kendi hesap numaralarının karşısındaki miktarı artırmak istemesi ve buna karşılık gerçek 

dünyadaki mal ve hizmetleri takas etmeyi kabul etmesi, aynı zamanda da diğer insanların aynısını yapacağına 

inanması yüzünden bu miktarların bir değeri vardır. Sayıların maddi değeri biz onların değerine inandığımız için 

vardır aynı gerçek paraya değer vermemiz gibi (www.imponderablethings.com). Burada paylaşılan bir 
veritabanından farklı olarak, Blok Zinciri’ndeki tarihsel girdileri değiştirmek veya silmek mümkün değildir. Bu 

“değişmezlik” ilkesi, paylaşılan kayıtlarda tarihsel işlemlerin doğruluğu konusunda yüksek bir bütünlük 

sağlanmasına yardımcı olur (Airgeadais, 2018: 2). 

Bitcoin, fiziksel ortamda ve internet ortamında, Bitcoin’i geçerli bir para birimi olarak kabul eden her yerde 

(restoranlar, kafeler, özel doktorlar, kuaförler, oteller, sanal para borsaları vb.) kullanılabilir (Ege, 2013: 23). Bu 

durumda Bitcoin’in günlük hayatta kullandığımız kredi kartları ve online banka ağları kadar sanal olduğunu, belirli 
kullanım alanlarının bulunduğunu ve diğer paralar gibi harcanabiliyor olduğunu söyleyebiliriz ( Glantz, 2014: 4). 

Bitcoin elde etmek ve bitcoinlerle alım-satım yapabilmek için bir sanal cüzdan edinmeniz gerekmektedir. 

Günümüz itibari ile sanal cüzdan hesabı kullanan sayısı 24.745.452’dir. Özellikle bu sayının sanal para çeşitlerinin 

yaygınlaşması ve kullanılabilir alanların artışıyla birlikte yükseldiğini söyleyebiliriz (Bkz. Grafik 1). 

 

Grafik 1. Blok Zinciri Cüzdan Kullanımı (2012-2018) Kaynak: Blockchain.info  

Sanal para birimlerinin davranışını yöneten algoritmalar, üretilebilecek birim sayısını belirler. Örneğin, Bitcoin 

algoritması 21 milyondan fazla Bitcoin’in dolaşımda olmasını engeller. Bir başka popüler sanal para birimi ve 

Blok Zinciri sistemini kullanan altcoin olan Ethereum'un toplam arz ile ilgili bir sınırı olmamakla birlikte, bunun 

yerine yıllık 18 milyon adet ihraç sınırı bulunmaktadır. Sonuçta, bu, altın gibi metalarınkine benzer bir kıtlık ilkesi 

getirmektedir (Airgeadais, 2018:2). Altın’ın kıt oluşuna bağlı olarak değerini koruduğunu düşünürsek sanal 

paralara getirilen bir sınırlama da değerlerini muhafaza etmelerine imkan tanıyacaktır (Bkz. Grafik 2.). 

 

Grafik 2. Dolaşımdaki Bitcoinler (2009-2018) Kaynak: Blockchain.info 
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Mayıs 2018 itibariyle 17 milyonu aşan Bitcoin dolaşımdadır. Yeni Bitcoin’lerin dolaşıma girebilmesi için 

profesyonel bilgi ve teknik donanım isteyen 16 haneli bir şifreyi çözmek gerekmektedir. Şifreyi çözen kişi belli 

bir adet Bitcoin kazanır. Madencilik olarak adlandırılan bu sistemle birlikte Bitcoin elde etmek isteyenler aynı 

zamanda Bitcoin’in en önemli özelliklerinden biri olan merkezi olmama özelliğine sahip hesap defterini de 

tutmaktadırlar.  

Bitcoin madencilik sürecinin sübvansiyonu, para arzının yaratılmasıyla finanse edilmektedir, yani madencilere 

net işlem gerçekleştiren yeni bitcoinler (ve opsiyonel olarak işlem gönderen tarafından alınan işlem ücretleri) 

verilmektedir. Madencilik ödülü her 210.000 bloktan sonra yarıya indirildiğinde, sübvansiyon zamanla azalır 

(Kaye-Scholar, 2016: 11). Bununla birlikte arz ve talebe göre değişen fiyatlarla Bitcoin satışı yapan sitelerden para 

ile Bitcoin satın alınabilmektedir. Mayıs 2018 itibari ile toplam Bitcoin işlem sayısı yaklaşık 316 milyon’dur (Bkz. 

Grafik 3.).  

 

Grafik 3. Toplam Bitcoin İşlem Sayısı Kaynak: Blockchain.info. 

Sanal bir para olan Bitcoin 2012 yılına kadar adını pek duyurmamış olsa da o tarihten sonra dünya genelinde 

hızlı bir çıkış yakalayarak para piyasası otoritelerinin bile dikkatini çekmeye başlamıştır (TBD, 2013:35-36). 

Bitcoin, özellikle son birkaç senedir fiyatlarındaki yüksek değer artışları sayesinde toplumda yaygın bir kesime 

ulaşmıştır (Bkz. Grafik 4). 

 

Grafik 4. Bitcoin Piyasa Değeri (BTCUSD) Kaynak: Blockchain.info. 

2009 yılında ilk işlemi gerçekleşen ve yaklaşık değeri uluslararası piyasada 1.3 $ olan Bitcoin son dört yıl içinde 

ciddi bir değer artışı yaşamıştır. 2018 yılı itibariyle yaklaşık 140 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan 
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Bitcoin ’in fiyatlarındaki bu hızlı değişim özellikle spekülasyon imkanı vermesi açısından bazı oyuncular 

tarafından tercih edilmektedir. Mayıs 2018 itibariyle 1 Bitcoin ortalama 8 bin dolardan işlem görmektedir. 

Bitcoin’deki kısa zamanlı bu değişim spekülatif hareketleri tetiklemekte ve yatırımcılar için bir fırsat ortamı 

yaratmaktadır. 

 4  Bitcoin ve Blok Zincirinin Avantajları ve Zayıf Yönleri  
Bitcoin ve Blok Zincirinin belirli avantaj ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bunlara kısaca değinmek gerekirse; 

Bitcoin ve Blok Zincirinin bazı avantajları şunlardır: 

- Bitcoin ödeme sisteminde kolaylık sunmaktadır. Örneğin, Bitcoin telefonla yapılacak mobil ödemelerin de 
kolayca yapılmasını sağlamaktadır. İmza atmaya, herhangi bir kartı okutmaya, pin kodu girmeye gerek 

kalmadan ödeme yapılmasını sağlamaktadır. Bitcoin ile yapılacak ödemeleri kabul edebilmek için tek 

gerekli olan Bitcoin dijital cüzdan uygulamasındaki kodu telefonun ekranına getirmek ve ödeme yapmak 

isteyen kişinin bu kodu taramasına izin vermektir. NFC radyo teknolojisi ile iki telefonu birbirine 

dokundurarak da bu işlem yapılabilir (bitcoin.org). 

- Bitcoin ile işlemler, alıcıya kişisel ve finansal bilgi vermek zorunda kalmadan gerçekleştirilebilir ve bu tür 
bilgilerin veri tabanlarına potansiyel maruziyetini sınırlar (Kaye-Scholer, 2016: 11). Böylece Bitcoin kimlik 

hırsızlığına karşı koruma sağlar (Naware, 2016: 1733). 

- Dijital para ticaret yapanların fiziksel varlığına gerek duymaz. Bu yüzden Bitcoin, kullanıcılar için çok fazla 
zaman kazandırır. 

- Ulaşım, depolama ve güvenlik maliyetinin yanısıra harcamalarda önlenmektedir. ABD’de bu tür faaliyetler 

için yıllık 60 milyar dolar harcanmaktadır. 

- Dünyanın her yerinde işlemler kolaylaşır böylece dış ticaret ile ilgili maliyetlerden kaçınılır. Japonya, 

Amerika, Fransa vb. ülkelerde işlemleri gerçekleştirmek için bir miktar Bitcoin’e sahip olmak yeterlidir.  

- Bitcoin, altın ile aynı niteliklere sahiptir. Çok nadir taklit edilebilir. Bir Bitcoin’in üretilebilmesi için iyi bir 

ekipman ve güç gerekmektedir.  

- Bankalar genellikle ücret komisyonu ödemeyi kabul etmezler. Transferlerin düğümler arasında işlemci 
ödemesi kullanmaksızın doğrudan uygulanması kolaylaşmıştır. Bitcoin işlemcisi en yakın düğümlere 

işlemleri iletir, ağdaki işlemlere sırasıyla yayar. Bozulan ya da geçersiz işlemler güvenilir düğümler 

tarafından kabul edilmezler. İşlemler genellikle ücretsizdir. 

- Bitcoin kullanımı enflasyon meydana getirmez. İyi bilinmektedir ki sınırlı para arzı enflasyona karşı bir 
avantaj olarak görülmektedir. Bitcoin’lerden oluşan para arzının toplam miktarı da tam olarak 21 milyondan 

oluşmaktadır. Şu anda dolaşımda 17 milyon Bitcoin bulunmaktadır ve 2040 yılına kadar 21 milyon Bitcoin’e 

ulaşılması planlanmıştır. 

- İşlemler iş esnekliğinin sağlanmasıyla, her zaman ve her yerde yapılabilir (Rogojanu ve Badea, 2014:109-
110). Banka tatilleri, sınırlar ya da zorunlu limitler yoktur. Bitcoin kullanıcılarına paralarını istedikleri gibi 

kontrol etme olanağı sunar (Glantz, 2014:2). 

- Bitcoin kullanıcıları işlemleri üzerinde tamamen bir kontrole sahiptir. Kullanıcıların istekleri dışında ya da 

habersiz ödeme gibi durumlar söz konusu olamaz (Glantz, 2014:2). 

- Kullanıcıların parasının güvenliğini sağlamak için Bitcoin yedeklenebilir ve şifrelenebilir (Naware, 2016: 

1733). 

- Blok zincir özelliği gereği, yolsuzluk ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Tamamen dijital şifreleme 

üzerinden ilerleyen işlemlere müdahale şansı bulunmamakta ve işlemler kısa sürede tamamlanmaktadır. 

- Son olarak Bitcoin herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı değildir. Bu sebeple ülkelerde 

yaşanacak ekonomik hareketlerden etkilenmemektedir. 

Bitcoin ve Blok Zincirinin bazı zayıf yönleri ise şunlardır: 

- Bitcoin kullanmanın en önemli zayıf yönü ani ve sık dalgalanma (oynaklık) sorunudur. Kuru, arz ve talebe 

göre belirlenen Bitcoin, artan talep karşısında ani fiyat yükselişleri ve ya azalan talep durumlarında ters etki 

yaşatabilmektedir. Bu durumu birkaç örnek ile açıklayalım: 2013’te Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik 

kriz sonrasında bankalardan para çekmek isteyen kişilerin günlük para çekme limitleri 300 Euro ile 

sınırlanmıştır. Bu gelişmenin devamında o bölgede yaşayanlar dışarıya para göndermek ve alabilmek 
amacıyla Bitcoin kullanmaya başlamışlardır. Bitcoin’e artan talep ile başlangıçta yaklaşık 100 dolar olan 

Bitcoin sürecin sonunda 1000 dolara kadar bir artış göstermiştir. Bir başka örnek olarak, Mt. Gox iflası, 

hack saldırıları gibi haberlerin piyasaya sanal paraların düşüşü olarak yansıması gösterilebilir. Temelde arz 

ve talep düşüş ve yükselişleri belirliyor olsa da yüksek spekülatifli doğası gereği basit ya da küçük 

haberler dahi seyri çabucak değiştirebilmektedir (kriptobilgi.com). 
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- Bitcoin kullanmanın zayıf yönlerinden biri de güvenlik ihlali sorunudur. Bitcoin’lerin online ortamda 

kullanılmalarından dolayı kırılganlıkları artmıştır. Güvenlik ihlalleri birikmiş Bitcoin’lerin kaybına yol 

açabilir (Rogojanu ve Badea, 2014:111). Bu konu ile ilgili tarihin en büyük güvenlik ihlallerinden biri Tokyo 

merkezli Bitcoin bozdurma bürolarından biri olan Mt. Gox hacklenmesi olayıdır. Bu hack’in arkasındaki 

isim veya isimler hala bilinmezken, hackerlar sisteme giriş yaparak 850.000 Bitcoin’i çalmayı başarmıştır. 

Mt. Gox bu olay üzerine iflasını açıklamıştır (hwp.com.tr).  

- Bitcoin’ler çalınır ya da kaybolursa zararı karşılayacak bir kurum bulunmamaktadır (Rogojanu ve Badea, 

2014:111). Bu paralar sistemde sahipsiz kalmaktadır. Kurtarma için hiçbir yolu yoktur. Bu durum saniyeler 

içinde zengin bir Bitcoin sahibini yok edebilir (Naware, 2016: 1733). 

- Ürünler Bitcoin kullanılarak satın alındığında ve satıcı söz verilen öğeleri göndermediğinde, işlem tersine 

çevrilemez.  

- Bitcoins sanal para birimidir, bu yüzden fiziksel mağazalarda kullanılamaz. Bu durum için Bitcoin cüzdan 

bilgilerine sahip kartlar önerilmektedir, ancak birden fazla rakip sistemden dolayı satıcılar, tüm Bitcoin 

kartlarını desteklemenin olanaksız olduğunu ve bu nedenle Bitcoin'lerin her zaman diğer para birimlerine 

dönüştürülmesi gerektiğini tespit etmişlerdir (Naware, 2016: 1733). 

- Bitcoin cüzdanlarına yönelik güvenlik tehditleri de vardır. Örneğin aynı bitcoinleri iki kez harcamak 

mümkündür. Eylem çifte harcama olarak bilinir. Bu farklı yollarla yapılabilir. Bir satıcı işlem onayı için 

beklemezse, saldırgan ağa çakışan iki işlem gönderir ve Bitcoinler saldırganlar tarafından iki kez harcanır. 

Bir başka yol ise, bir işlemi bir bloğa hazırlamak ve daha sonra bloğu blok zincirine bırakmadan önce aynı 

paraları harcamaktır. Ayrıca bir birey veya bir grup, Bitcoin ağı içindeki bilgi işlem gücünün % 50'sinden 

daha fazlasına sahip olduğunda, ağ % 51'lik bir saldırı olasılığına açık hale gelir (Naware, 2016: 1733). 

- Suç oluşturan kullanımlara imkan vermesi Bitcoin’in bir diğer zayıf tarafıdır. Bitcoin; yasalar tarafından 

kumar, vergi kaçırma, terörizm gibi suçları teşvik etmesi, yasaklanan mal ve işlemlerin kolaylaştırması gibi 

yasadışı akitivetelerden sorumlu tutulmaktadır. Amerikan Hazine Bakanlığı’nın dijital para kullanımında 

kara para aklama ile ilgili kurallarını uygulayacağını açıklamasının sebebi budur (Rogojanu ve Badea, 

2014:112). 

 5  Ülkelerin Sanal Para Birimlerine İlişkin Görüşleri 

Sanal paraların kullanımını destekleyen ülkeler teknolojinin gelişimini ve sanal paraların kullanımını ve etkisini 

izlemek için görev güçleri kurmuşlardır. Merkez bankaları ve vergi/gelir yetkilileri, sanal para biriminin tanımı ve 

buna göre düzenlenmiş ya da değiştirilmiş mevzuat hakkında net bir açıklama yapmışlardır. Bazı ülkelerde sanal 
para birimlerinin geliştirilmesine yönelik destek, sanal paraların kabulünü ve kullanımını kolaylaştırmak için özel 

altyapıya ve düzenleyici sanal alanların oluşturulmasına kadar uzanmıştır. Bazı ülkeler ise gözlemlemeyi ve 

beklemeyi tercih etmektedirler. Bu ülkeler sanal para kullanımını, ticaretini veya alışverişini yasaklamamışlardır 

ancak sanal para birimlerini kullananlar için herhangi bir yasal veya düzenleyici koruma sağlamamışlardır. Sayısı 

günümüz itibari ile fazla olmayan bazı ülkeler ise sanal para kullanımına karşı çıkmakta ve yasaklamaktadırlar 

(Airgeadais, 2018: 6-18) (Bkz. Tablo 2). 

Küresel Savunucular Avusturalya, Kanada, Fransa, Japonya, Estonya, 
Lüksemburg, Kazakistan, İspanya, İngiltere, İsviçre 

ve ABD. 

Gözlemleyenler ve Bekleyenler Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hindistan, 

İsrail, Polonya ve İsveç. 

Küresel Karşıtlar Çin, Bolivya, İzlanda, Ekvador, Nijerya ve Güney 

Kore. 

Tablo 2. Sanal Para Savunucusu ve Karşıtı Ülkeler (Mart 2018 İtibariyle) Kaynak: Airgeadais, 2018. 

Sanal paranın yasallığına karşı dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü, ticaretinin ise dörtte üçünü 

temsil eden G20 ülkelerinin görüşleri ise aşağıdaki Şekil 1 ile ifade edilebilir. 
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Şekil 1: G20 Ülkelerinin Sanal Paraların Yasallığına Karşı Düşünceleri Kaynak: Coingecko Reports. 

Sanal Para ve Blok Zinciri, 2011 yılının ilk çeyreğinde önemli düzenleyicilerin dikkatini çekmiştir. Çoğu 

hükümet, sanal paranın ekonomiye etkisini 19-20 Mart 2018'de G20 Zirvesi sonuçlarından da görüldüğü gibi 

olumlu olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Listeye baktığımızda 27 ülke içerisinde sadece Çin’in bu paraların 

kullanımını yasadışı bulduğunu görmekteyiz. Diğer ülkelerin bazılarında ise belirli sınırlamalar olsa da 

kullanımlarında herhangi bir yasadışı durum söz konusu değildir.  

 6  Sanal Paranın Geleceği 

Genel olarak sanal paraların ve özellikle de Bitcoin’in geleceğine dair farklı ve karşıt görüşler vardır. Bu konuda 

iyimser olanların yanı sıra ekonomistler, akademisyenler ve belirli bir kesim ödemeler konusunda ve finansal 

işlemler sisteminde sanal para kullanımı konusunda istekli değillerdir. Sanal para birimleri için iyimser görüş, bir 

işlemde iki taraf arasında para transferini kolaylaştırması, maliyetlerini azaltması ve güvenli olması gerekçesiyle 

desteklenmektedir. Birçok ülke Bitcoin’i kabul etmeye başlamıştır. Özellikle, paradan kurtulmayı hedefleyen 

ülkeler, sanal paralara çok dostane bir yaklaşımda bulunmaktadır. Bitcoin kullanımının destekleyicileri, sanal para 

piyasasının çok büyük ve güçlü hale geldiğini iddia ederek, Bitcoin, Ethereum ve diğer sanal paraların 

yasaklanması durumunun herhangi bir ülke için maliyetli olduğunu ifade etmektedirler. Diğer taraftan, sanal para 
kullanımına muhalif olanlar, sanal para birimlerinin bir balon olduğunu ve kara para aklamak ya da yasadışı 

faaliyetlerin finanse edilmesinde kullanılabileceğini iddia etmektedirler (Bunjaku vd, 2017: 36). Ülkelerin nakit 

para kullanım oranları gün geçtikçe düşmektedir. Belçika, Fransa, Kanada, İngiltere, Danimarka, İsveç ve Norveç 

gibi ülkelerde ise neredeyse peşin ödeme devri kapanmak üzeredir. Hem güvenli hem de kolay olması bakımından 

para transferlerinin %90’ı banka kartı sistemiyle yapılmaktadır. Şu anda olmasa da kısa vadede sanal para 

kullanımı olağan bir hal alarak yaygınlaşacaktır. Bu hikayedeki gerçek oyun değiştirici ise Blok Zinciri 

teknolojisidir. Merkezi bir otorite olmadan güven tesis etme ve bilgi ve işlemleri iki veya daha fazla istemci 

arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolü olan gerçek bir peer-to-peer (eşler arası) ağı üzerinden 

doğrulayabilme yeteneği, daha düşük maliyet, daha hızlı işlemler, daha iyi verimlilik, daha sıkı güvenlik, daha 

fazla üretkenlik ve daha yüksek marjlar sağlayan yeni ve cesur bir dünya yaratmaktadır (Clemons, 2018: 11). 

Bitcoin gibi sanal para birimlerini temellendiren Blockchain veri tabanı ve teknolojileri, dünya finans sisteminde 

ve sermaye piyasalarında (borsalarda) dolar bazlı konvansiyonel işlemlerin yerini almaya başlamaktadır (Alptekin, 
2017: 10). Hızla sanal dünyaya geçisin yapıldığı bir ortamda ise sanal paralara yönelik belirli düzenlemelerin 

(regülasyonların) yapılması önem taşımaktadır. 

Birçok yatırımcının ilgisini çekmeyi başaran sanal para birimlerinin geleceği, ülkelerin uygulayacağı 

düzenlemelerle şekillenecektir. Ülkelerin sanal para birimlerini nasıl denetleyecekleri konusunda hala bir 

belirsizlik söz konusudur. Bitcoin, batılı ülkelerde büyük ölçüde izin veren düzenlemelerden yararlanmış, ancak 
Asya'da çok daha fazla kısıtlamaya tabi olmuştur. Çin'deki Bitcoin'in yasağı, dünya çapında Bitcoin fiyatlarında 

önemli bir depresyona yol açmıştır. Bu da Bitcoin’in değerinin sürdürülebilmesi amacıyla Blok Zinciri 

teknolojisinin küresel kabulünün önemine işaret etmektedir. Küresel düzenlemeler, hem Bitcoin hem de diğer sanal 

para birimlerini değişken derecelerde etkileyecektir (D’Alfonso vd, 2016: 11). Ülkelerin yapacağı bu düzenlemeler 

kısa vadede spekülasyonlar sebebiyle negatif bir etki yaratarak sanal paraların değerini aşağıya çekecek olsa da 

uzun vadede pozitif yönlü bir etki bırakacaktır. Bu sayede, sanal paraların zayıf yönleri büyük çapta giderilerek bu 

paraların başta vergi kaçırma ve yasadışı faaliyetler için kullanımı önlenebilecektir. 
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 7  Sonuç ve Değerlendirme 

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan dijital dönüşümün beraberinde getirmiş olduğu 

sanal paralar ekonomideki mevcut paradigmayı değiştirecek finansal bir devrim niteliğinde olmuştur. İlk ticari 

işlemin 2010 yılında başlamış olması ve aradan geçen kısa zamana rağmen bugün elde ettiği sonuçlar sayesinde 

sanal para birimleri son zamanların en çok merak edilen konulardan biri haline gelmiştir. Gelişen sanal ekonomi 

ortaya ‘sanal para’ olarak nitelendirilen Bitcoin başta olmak üzere; Litecoin, Etherium, Amazon Coin, XRP, 
Bitcoin Cash, Freicoin, Namecoin, Facebook Kontörleri ya da Peercoin adları verilen birçok para birimini 

çıkarmıştır. Piyasa değerlerine baktığımızda ise bunların içinde en büyüğünün Bitcoin olduğu görülmektedir. 

Dünya üzerinde ilk defa merkezi bir otoriteden bağımsız olan, hızlı, aracısız, ülkeler engel koymadıkça herhangi 

bir limiti ya da sınırlaması olmayan ve neredeyse maliyetsiz olan Bitcoin, günümüzde birçok ülke ve yatırımcı 

tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Ayrıca Bitcoin’in gün içerisindeki gelişmelere ve arz-talep değişikliklerine 

dayanarak verdiği tepkilerin fiyatlara yansımasından dolayı Bitcoin alım satımı, spekülatif amaçlı yatırım yapmak 

isteyenler için de fırsat yaratmaktadır. 

Devletler, sanal para konusunda belirli görüş ayrılıkları yaşamaktadırlar. Sayısı fazla olmamakla birlikte sanal 

para kullanımını yasaklayan ülkeler de bulunmaktadır. Ancak gelişmiş ülkeler zirvesinde gündeme oturan ve 

değeri gün geçtikçe artan sanal para birimlerini dışlamak finansal sisteme yönelik gelişmelerden uzak kalmak, 

yeni sisteme kendini kapatmak anlamına gelmektedir. Ülkelerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için dövize 

ihtiyacı olduğu gibi fiziksel bir varlığa dayanmasa bile sanal dünyanın gerisinde kalmamak adına sanal paraya da 

ihtiyaçları vardır. Bu yüzden ülkelerin sanal para birimlerini kabullenmeleri ve bu yeni finansal araca bir an önce 

uyum sağlamaları gerekmektedir. Bunun içinde “Bitcoin” ve “Blok Zinciri” kavramlarına yabancı olan insanlara 

bu konuda bilgi vererek sanal paraları yaşamları boyunca kullanabilecekleri bir olgu haline getirmek gereklidir. 

Yani tüketici tam ve eksiksiz bilgiye sahip olmalıdır.  

Bugün birçok ülkenin farklı bakış açıları nedeniyle sanal para birimlerine yönelik uluslararası bir standarda 

ulaşılması zor olacaktır. Ülkelerin kendi içinde sanal paralara yönelik bazı düzenlemeler yapması durumunda, 

sanal paraların temeli daha güçlü, geleceği ise daha parlak olacaktır. Bitcoin ve diğer sanal para birimleri 

geleneksel ödeme yöntemlerini değiştirme yeterliliğine sahiptir. Ancak bunu başarmak ve küresel ödeme 

sistemlerinde baskın bir güç haline gelmek için, resmi düzenlemeler yapılmalı ve devamında belirgin bir artış 

değeri sağlanmalıdır. 

Ortaya çıktığı günden bu yana herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan Blok Zinciri teknolojisi ve bu 

teknolojinin en önemli getirisi Bitcoin hata vermeden çalışmıştır ve çalışmaya da devam etmektedir. Blok Zincir 

teknolojisi bütün ekonomik sistemi yeniden yapılandırabilecek derecede güçlüdür. Bu teknolojinin kullanıldığı 

alanlar gün geçtikçe artmaktadır. Yakın gelecekte her türlü resmi işlemin Blok Zinciri üzerinden yapılacağı 

öngörülmektedir. Bu yüzden Blok Zinciri teknolojisinin ve dünya üzerinde ilk defa ulusların üzerinde bir para 

birimi olarak değer gören Bitcoin’in gelecekte ekonomi ve internet dünyası için devrimsel bir akım olacağı, sağlam 

bir zemine oturtulması halinde ise piyasalardaki açığı kapatacak güç ve altyapıya sahip olduğu düşünülmektedir. 
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Abstract 

In terms of the implementation of the Eurasian Economic Union integration along with positive processes of 

economic relationship convergence, development of standards and regulations of customs procedures and the 
resolution of contentious issues, there are organizational problems that are needed to be addressed. Nowadays, a 

lot of issues related to supra-national governance remain open due to the lack of regulation or its inadequate 

elaboration, while no solutions are offered for them, and many projects remain stopped. This article focuses 

specifically on the solutions to those problems and emphasizes the list of them that are designed for the future 

solution, as well as the need to integrate activities for addressing those issues with the participation of all the 

members of the Eurasian Economic Union. Based on the analysis of today's relationships among the members of 

the Eurasian Economic Union, appropriate conclusions, proposals and recommendations are made for further 

relationship improvement and development by considering the perspectives of voluntary joining and integration 

of other countries into the Eurasian Economic Union. 

 

Прошло уже три с половиной года с момента создания Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). 

Первыми его участниками были Беларусь, Казахстан и Россия, затем присоединились Армения и Киргизия. 
Несмотря на довольно продолжительное освещение причин и перспектив создания ЕАЭС, 

предшествовавшее этому важному событию, до сих пор имеют место противоречивые высказывания по 

поводу реализации потенциала такого союза. Не останавливаясь на разборе различных точек зрения по 

этому вопросу, начнем с результатов, которые получены за этот короткий период, имея в виду то, что для 

полноценного создания и функционирования всего потенциала требуется немало времени, и, безусловно, 

это время будет вносить свои коррективы, исходя из складывающейся ситуации. Надо также помнить, что 

любые меры, оказывающие негативное влияние на экономику любого члена Союза в отдельности, 

отражаются на деятельности всех членов ЕАЭС. Поэтому за прошедший период основное внимание было 

уделено созданию работоспособного исполнительного органа Союза в лице Евразийской Экономической 

комиссии (ЕЭК) в целях принятия фундаментальных решений в области интеграции и синхранизации 

экономик стран Союза. В связи с этим оценивать результаты работы реально можно с 2016 года. 
Одновременно велась работа по организации как внутреннего, так и внешнеторгового сотрудничества 

Союза. Главным достижением ЕЭК в 2016 году явилось «завершение работы над Таможенным кодексом 

ЕАЭС – одним из ключевых документов, формирующих право Союза», охватывающем комплексные 

проблемы торговли и оказания услуг; вступившим в силу с 1 января 2018 года. Наряду с этим документом 

необходимо перечислить основополагающие решения и документы, принятые в производство: 

- доклад «Барьеры, изъятия, ограничения ЕАЭС». Для реализации этих решений запущен 
информационный портал «Функционирование внутренних рынков Союза»; 

-принято решение «О формировании цифровой повестки Евразийского экономического союза», 

масштабного цифрового фундамента для нового экономического рынка; 

- завершена работа над стратегическим документом «Основные направления и этапы реализации 

скоординированной (согласованной) транспортной политики». Он позволяет до 2025 года снять в странах 

ЕАЭС ограничения на перевозки всеми видами транспорта и создать общий рынок транспортных услуг;  

- утверждена главами государств-членов «Концепция формирования общих рынков газа, нефти и 

нефтепродуктов Союза»; 

- утверждена «Программа формирования общего электроэнергетического рынка», который начнет 

действовать с 1 июля 2019 года; 

- завершена работа над формированием нормативно-правовой базы ЕАЭС, необходимой для 

полноформатного запуска общих рынков лекарств и мединцинских изделий, что позволит ЕЭК принять 

около 40 правовых актов в этой области; 

- подготовлен проект Соглашения о гармонизации законодательства стран Союза в сфере финансового 

рынка с целью запустить к 2025 году общий финансовый рынок ЕАЭС. Наряду с этим документом 

подготовлено Соглашение о формировании единого биржевого пространства ЕАЭС; 
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- вступил в силу «Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности», а также был принят ряд документов, технических регламентов, направленных на 

временные и ресурсные сокращения издержек предпринимателей и их партнеров из третьих стран.  

В результате реализованные регламенты позволили только от снижения стоимости услуг связи в 

роуминге получить экономический эффект в сумме 2 млрд. руб. для потребителей стран Союза. Начала 

функционировать с октября 2016 года зона свободной торговли (ЗСТ) Союза и Вьетнама, которая позволяет 

увеличить товарооборот от 4,3 млрд. долл. до 8-10 млрд. долл. США в перспективе. Ведутся переговоры о 

создании ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Сингапуром и подписании временного соглашения об 

образовании ЗСТ с Ираном. Общая характеристика приведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Международное сотрудничество ЕАЭС: новые соглашения и договоры с третьими 

странами и региональными объединениями. Источник: Евразийская экономическая интеграция. ЭБР. 

Санкт Петербург 2017.стр.24 

Торгово-экономические соглашения ЕАЭС*: 

* По состоянию на 01.02.2017. 

** В мае 2016 года получен мандат на переговоры о непреференциальном торгово-экономическом соглашении. 

*** Единая ЗСТ между ЕАЭС и Сербией заменит двусторонние ЗСТ, заключенные с Сербией Беларусью, 
Казахстаном и Россией. 

Несмотря на активность работы ЕЭК, экономическое положение стран ЕАЭС остается неоднородным в 

силу различных объективных причин (табл. 1).  

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия ЕАЭС 

ВВП 

Темп роста в 

сопоставимых ценах 

год к году, % 

+ 0,2 -2,6 +1,0 +3,8 -0,2 -0,1 

В текущих ценах, $ 

млрд 
10,8 48,1 128,1 5,8 1267,8 1460,5 

По ППС, $ млрд 26,6 165,4 460,7 21,0 3745,1 4418,7 

По ППС на душу 

населения, $  
8881,0 17496,5 25669,2 3467,3 26109,1 21288,3 

Численность 

населения, млн чел. 
3,0 9,5 17,9 6,1 146,8 183,3 

Таблица1. Основные показатели социально-экономического развития ЕАЭС в 2016 году. Источник: 
Евразийская экономическая интеграция. ЭБР. Санкт Петербург 2017.стр.2.8 

Как видно из табл. 1, показатель ППС на душу населения резко отличается по странам-членам, если в 

Кыргызстане он составляет 3467,3 долл., то его максимальное значение в России – 26109,1 долл. США. 

Наборот, темп роста в Кыргызстане составил 3,8%, что соответствует современному уровню экономики. В 

целом по ЕАЭС этот показатель в 2016 году был отрицательным и составил 0,1%, а в 2017 году – 1,8%, 

характеризуя начало синхронизации экономик членов ЕАЭС.  

Разница в экономическом уровне стран ЕАЭС существенно влияет и на уровень безработицы в этих 

странах, который характеризуется данными рис. 2. 
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Рисунок 2. Уровень безработицы в странах ЕАЭС, %. Источник: Евразийская экономическая 
интеграция. ЭБР. Санкт Петербург 2017.стр.70 

Здесь следует отметить, что в дальнейшем на изменение уровня безработицы реально будут влиять 

условия и обязанности трудовых мигрантов внутри Союза, которые сопровождаются упрощением 

процедуры трудоустройства, признанием документов об образовании, соблюдением законодательства 

принимающего государства, включая обязанности по уплате подоходного налога наравне с его гражданами, 

которые фиксированы в Договоре о ЕАЭС. Кроме того, «государства-члены Союза на взаимной основе 

гарантируют трудящимся равное со своими гражданами право на получение бесплатной медицинской 

помощи для них и членов их семей (в том числе в экстренной и неотложной формах), на образование их 

детей и прочие права. Они обеспечиваются обязательным страхованием на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательным страхованием от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и обязательным медицинским страхованием. Кроме того, 

трудовой стаж таких трудящихся засчитывается в общий стаж для целей социального обеспечения, в том 
числе пенсионного». Конечно, такие преференции быстро приводят к изменению движения трудовых 

ресурсов. Так, если в 2014 году из Кыргызстана количество выезжающих в страны ЕАЭС составило 180 

тыс. граждан, в 2015 году – 270 тыс., то в 2016 году – уже 365 тыс. человек. 

Взаимная торговля стран ЕАЭС представлена данными годового отчета ЕЭК по продовольственным 

товарам и сельскохозяйственному сырью, где действуют основные взаимоотношения (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Источник: Годовой отчет ЕЭК 2016 

Согласно приведенным данным, если резкое изменение внутренней торговли стран ЕАЭС связано с 

преференциями между членами стран, то внешняя торговля в основном связана с либерализацией 
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отношений каждого члена с третьими странами. Поэтому очень заметен рост физических объемов 

поставок по отдельным видам продукции. Так, поставки баранины увеличились в 6 раз, свинины – в 3,5 

раза, мяса КРС (замороженного) – на 40%, сыров и творога – на 9%, колбас – на 10%, кисломолочной 

продукции – на 8%, масла подсолнечного – на 4%. Отрицательное сальдо во внешней торговле за год 

сократилось с 12,71 млрд. долл. до 9,55 млрд. долл. США. 

Что касается промышленности в целом по странам ЕАЭС, то она характеризуется данными рис. 4 

 

Рисунок 4. Источник: Годовой отчет ЕЭК 2016 

Таким образом, если смотреть с точки зрения полноценного функционирования Союза, то еще нельзя 

делать однозначных выводов, поскольку это только начало и еще многое предстоит сделать для 
формирования его функциональной деятельности. Здесь важно помнить о главном – убежденности сторон 

в необходимости существования Союза. В связи с этим интересно посмотреть на результаты исследования 

восприятия евразийской интеграции обществом стран-членов (рис. 5). 
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Рисунок 5. Восприятие ЕАЭС населением государств-членов в динамике 2012–2016 годов, %. Источник: 
Евразийская экономическая интеграция. ЭБР. Санкт Петербург 2017.стр.75 

Сейчас идет заинтересованное обсуждение проблем становления, улучшения и совершенствования 

деятельности Союза в каждой из входящих в него стран. Поскольку разработка документов, 

регламентирующих деятельность Союза, идет удовлетворительными темпами, считаем необходимым 

обратить внимание на организационные проблемы, способствующие улучшению и укреплению 

интеграционной деятельности. 

Под организационными проблемами важно принимать, наряду с разработкой нормативных, 

регулирующих и других документов, которые направлены на решение базовых вопросов Союза, 

организацию реальных работ по интеграции всех секторов экономики, не ограничиваясь только ее 

реальными секторами. Это организация тесной работы государственных структур стран с 

соответствующими структурами Евразийской экономической комиссии и между собой.  

В этом аспекте главной повесткой дня должно быть начало ускорения процесса технологической 

интеграции, обеспечивающей сбалансированный рост экономик стран Союза. Исходя из прерогативных 

направлений развития промышленности и их реализации, требуется вовлечение огромных финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов, что не под силу экономике отдельной страны за ограниченный период, 

потребуется неопределенно длительное время. Поэтому для своевременного обеспечения реализации 

намеченных мер становится очевидной необходимость целенаправленной технологической интеграции 

стран-членов Союза. Это связано и с упорядочением процесса трудовых ресурсов, и. по возможности, с 

сокращением миграции трудовых ресурсов, трудоустройство которых зависит от определенной 

квалификации.  

Технологическая интеграция в свою очередь требует целенаправленной интеграции образования и науки, 

что является источником обеспечения сбалансированного роста экономики всего Союза. Радикальный 

допуск отставания отдельных государств усугубит проблему полноценного функционирования Союза в 

целом. Чрезмерная специализация экономик отдельных стран не может обеспечивать сбалансированность, 

что показывают примеры многих аналогичных структур в мире и, в частности, даже ЕС. Интеграция в 

области образования и науки не должна ограничиваться лишь взаимным признанием документов стран, 
хотя это тоже очень важно. Она должна обеспечить профессиональный уровень, отвечающий реализации 

задач, поставленных Союзом.  

Пришло время задуматься о философии Союза, которая станет направлением достижения поставленных 

целей и восприятия гражданами стран-членов. Ибо Союз, как единый организм, прежде всего, стремится 

защищать экономические интересы своих членов, что должно быть прозрачным и осязаемым для граждан. 

Это является гарантом обеспечения экономической стабильности Союза независимо от политической 
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ситуации в целом и политической атмосферы в отдельных странах-членах Союза. Философия Союза 

предусматривает формирование определенного уровня культуры на базе национальных культур каждой 

страны, что порождает появление ценностей Союза и в свою очередь требует интеграции деятельности в 

сфере культуры. Без сопровождения культуры и ее сближения достичь интеграционных процессов внутри 

Союза будет очень сложно. Стоит напомнить, что граждан бывших республик Советского Союза 

объединяют именно результаты интеграции в области культуры. Взаимодействие культур обогащает 

страны, придает им устойчивость. И, если касаться сотрудничества в Европейском союзе, то упущение 
этой важной составляющей приводит к огрехам в практической деятельности.  

Наконец, самый больной вопрос интеграционных объединений – это пограничный вопрос, он касается и 

нашего Союза. Преференции в Союзе пока ограничиваются только предпринимательской деятельностью 

или бизнесом. Если исходить из цели Договора ЕАЭС, то каждый гражданин как член Союза должен 

осознать, что он находится внутри этого Союза. Над этим нужно работать и помогать каждому жителю, 

начиная с приграничных зон, прийти к пониманию себя как части большого интеграционного объединения, 
в котором не каждый сам за себя, а один за всех и все за одного. Постепенно, начиная с приграничных 

стран, опыт, наработанный в этом направлении, получит распространение внутри всего Союза. 

Литература 

 Основные итоги 2016. Годовой отчет ЕЭК. 

 Евразийская экономическая интеграция-2017. ЭБР. ЦИИ Санкт Петербург 2017 



SESSION 4D: Экономики Центральной Азии 487 

О Роли Значении Северной Ветви На Великом Шелковом 
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Abstract 

The Great Silk Road for many centuries served as a connecting element between the cultures of East and West 

and on informative and communicative patency was a unique invention of world civilization. Not only the material 

wealth, but the cultural values of the East and the West, were carried along the Great Silk Road. In this regard, the 

study of the participation of Kyrgyz in this large-scale project of humanity, is of great scientific and practical 
importance. 

Despite the remoteness of the Kyrgyz Kaganate from the main path, the Kyrgyz actively participated not only 

in trade but also in cultural relations of the Eurasian subcontinent. According to the information of the eastern 

authors, the Kyrgyz had close trade and political ties with many countries of the East and Central Asia. 

 

Территория Минусинской котловины, где расположилось государство енисейских кыргызов, занимает 
удачный отрезок торговых путей связывающей восточные и западные цивилизации. «Хягас (кыргызы - М. 

К.) было сильное государство, по пространству равнялось тукюеским (тюркским – М. К.) владениям» 

(Бичурин, 1950: 354). Восточные пределы государства доходило до Прибайкалья, там, где жили курыканы, 

на юге западе до Алтая, т.е. до страны карлуков, а северная часть проходила в районе Красноярска, где 

кыргызы граничили с народом бома. По мнению Л.Н. Гумилева восточная граница кыргызов было две: 

основная, первая, проходила по подножию Восточных Саян, а вторая – по водоразделу Оки (приток 

Ангары) и Ангары. В промежутке между двумя границами жили три племени – дубо, милигэ и эчжи 

(Гумилев, 1967: 263-264). Исходя из этих соображений, можно предположить, что у Кыргызского 

государства было две границы, первая – основная, внутри которого сконцентрировалась политическая 

власть и была налажена экономическая связь между регионами. Вторая граница – являлась по существу 

вассальной, где обитали подчиненные племена и этнические общности. Отношения между кыргызами и 

«вассальными» племенами были договорными и урегулировались они разными уровнями политического, 
экономического и военного сотрудничества. Естественно, в налаживании взаимосвязи между «центром» и 

«периферией» существенную роль играла экономическое районирование страны. Метрополия кыргызов 

находилась до середины IX в. в Минусинской котловине. На территории современной Тувы до Танну-Ола, 

селились телеские племена, чики и азы, известные из древнетюркских рунических надписей. В разные 

периоды исторического развития они находились под властью различных государств. Для кыргызов 

территория чиков и азов в первую очередь служила буферной зоной от захватнической политики южных 

соседей; во- вторых, для обеспечения метрополию необходимыми товарами охотничьего промысла. 

Кыргызы при этом оказывали посредническую миссию для северных народов, которые в силу 

географической отдаленности не могли пользоваться теми коммуникационными средствами Великого 

шелкового пути. Кочевой образ жизни кыргызов, а также лучшее географическое расположение 

способствовали осуществлению посреднической роли на трассах шелкового обмена. 

По красочному описанию Гардизи «Путь к кыргызам ведет из страны тогузгузов, именно из 

Чинанджикета в Хасан; из Хасана в Нухбек до до Кемизарта один или два месяца пути среди лугов и 5 

дней по пустыне. От Кемиза до Манбек Лу два дня идут по горам, потом приходят в лес; начинается степь, 

источники, место охоты, до горы, которую называют Манбек Лу; гора высока; на ней много соболей, белок 

и доставляющих мускус антилоп, много деревьев и обильная охота; гора хорошо населена. 

После Манбек Лу приходят к Кёгмену; по дороге встречаются пастбища, хорошие источники и много 
дичи; четыре дня идут по такой местности до горы Кёгмен. Гора высока, на ней много деревьев, дорога 

узка. От Кёгмена до кыргызского стана 7 дней пути; дорога идет по степи и лугам, мимо приятных 

источников и сплетенных между собой деревьев, так что враг не может проникнуть туда; вся дорога 

подобна саду, до самого стана кыргызов. Здесь военный лагерь кыргызского хакана, главное и лучшее 

место (в стране); туда ведут три дороги, по которым можно идти; кроме них, доступ отовсюду прегражден 

высокими горами и сплетенными между собой деревьями. Из трех дорог одна идет к тогузгузам, на юг, 

другая — к кимакам и халлухам, на запад; третья— в степь; надо идти 3 месяца, пока не придешь к 

большому племени фури» (Бартольд, 1973: 47-48). 
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Степной путь вел жившим в Прибайкалье курыканам. По сообщению Гардизи в сторону курыканам вела 

две дороги: одна через степь — 3 месяца пути; другая, по левую сторону — 2 месяца пути; но эта дорога 

трудна. Видимо «степная» дорога шла по Енисею, Тэсу и в сторону Тункинской котловины. 

Другая которая на месяц короче, но трудная дорога, по словам Гардизи: «Надо идти все время по лесам, 

по узкой тропинке и узкому пространству; по дороге много воды, постоянно встречаются реки, постоянно 

идут дожди. Кто хочет идти по этой дороге, должен запастись чем-нибудь таким, куда бы он мог класть 

багаж и одежду, вся местность на пути пропитана водой, и на землю ничего нельзя класть; надо идти позади 

лошади, пока не пройдешь эту болотистую местность» - вела по Иркутско-Черемховской равнине. По 

расположению современных дорог и путей сообщения данный путь, был и в древности более приемлем 

чем другая обходная дорога через север. Физико-географические условия и климатические особенности 

Иркутско-Черемховской равнины (Козлова, 2016: 59-61). больше всего соответствуют сообщению Гардизи. 

Торгово-экономические связи между кыргызами и курыканами, а также схожесть физико-

географических условий способствовали развитию их культуры в рамках одного хозяйственно-

культурного типа, в котором сочетались главным образом скотоводство, земледелие и охота. Большое 

значение в том и другом районах имело специализированное коневодство, служившее одним из основных 

источников экспорта (Савинов, 2008: 116). Данный факт приметили свое время китайские авторы, что «на 

гулиганьских (курыканских) лошадей похожи лошади племени цзегу (кыргызов), разница в малом» (Зуев, 

1960: 97).  

Западный отрезок Северной пути вел к кимакам и карлукам. Некоторые историки придерживаются того 

мнения что, данный путь пролегал с Енисея в Причулумье и далее Восточную Европу. Вдоль этого пути в 

IX-X вв. н. э., как полагает Л.Р. Кызласов, располагались гарнизоны кыргызских войск, которые оказали 

сильное влияние на кимаков, принесли последним руническую письменность и манихейскую религию 

(Кызласов, 1984: 114-118) По мнению Ю. С. Худякова, более вероятно, что “западная дорога” пролегала из 

южной части Минусинской котловины через Кузнецкое Алатау в долину Томи, далее по Оби и Алею в 
верхнее Прииртышье, и далее в Семиречье (Худяков, 1999: 78). 

Вероятнее всего, в период наивысшего могущества Кыргызского каганата и в годы блокады соседними 

государствами южных путей сообщения, кыргызы пользовались и северной частью, и западной ветвью 

Великого шелкового пути. Как показывают результаты исследований последних лет, путь из Семиречья на 

Верхний Иртыш и Верхнюю Обь, функционировал длительное время. Свидетельстом тому служат находки 

тюргешских монет, зеркал с изображением сенмурва, бус и др (Худяков, 1999: 78). Через Джунгарию и 
Восточный Казахстан поступали товары среднеазиатского, иранского, а также византийского импорта. 

Таким образом торговые связи кыргызов были установлены с восточными соседями китайцев - с 

чжурчженями. Подтверждением тому являются найденные в Минусинской котловине монеты тайхэ тунбао 

(Лубо-Лесниченко, 1975: 162-164). Письменные источники и материальные памятники свидетельствуют о 

тесных связях кыргызов с государством Ляо. А последние даже принимают из государства Кыргыз людей, 

«стремившихся к просвещению» (Кюнер, 1951: 12). Несомненный интерес вызывают торговые отношения 
кыргызов с юго-западными и западными соседями, в будущем объект военной экспансии против уйгур и 

массового переселения их с Енисея на Тянь-Шань По характеру письменных источников кыргызы были 

хорошо знакомы с этими странами и «сие государство (т.е. Кыргыз – М.К.) было в дружественных связах 

с Даши (Средняя Азия – М.К.), Туфанью (Тибет и Восточный Туркестан – М.К.) и Гэлолу (Бичурин, 1950: 

351-355). Там же сообщается, что «женщины (кыргызов – М.К.) носят платье из шерстяных и шелковых 

тканей, которые получают из Аньси (Куча – М.К.), Бэйтина (Бешбалык – М.К.) и Дася». Возможно, здесь 

торговые пункты Аньси и Бэйтин служили для переправы транзитных товаров, поступавших из Средней 

Азии и персии, в том числе узорчатых шелковых тканей «занденечи», хорошо известных даже на родине 

шелка в Китае (Беленицкий, Бентович, 1991: 70). О регулярной поставке этого товараговорит тот факт, что 

«их невозможно было уместить всего, то раскладывали на двадцать четыре верблюда. Такой караван 

отправляли один раз в каждые три года» (Бичурин, 1950: 351-355). 

Таким образом кыргызы активно участвовали торгово-цивилизационным потенциалом Великого 

шелкового пути. Благоприятные периоды степной зоны, когда политическая ситуация позволяла 

контактировать с дальними и ближайшими соседями, кыргызы вели активную торгово-экономическую 

деятельность, отправляя торговые караваны по всем направлениям Великого шелкового пути. В годы 

смуты в южных границах Кыргызского каганата, кыргызы пользовались «степной дорогой», которая 

вполне удовлетворяло торгово-экономические потребности государство Кыргыз.Текст работы не должен 
превышать 10 (десять) полных страниц, все поля – должны быть оформлены как в этом шаблоне. 

Все присланные статьи проходят рецензирование, поэтому в тексте ФИО авторов статьи (за исключением 

списка литературы) не указываются. 
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Постсоветская Центральная Азия – Единое Геоэкономическое 

Пространство: Проблемы И Решения 

Economies Post-Soviet Central Asia – One Geo-Economic Space: 

Problems and Solutions 

Prof. Dr. Turar Koychuev (National Academy of Sciences, Kyrgyzstan) 

Abstract 

According to its geological age, geographic features, monotony and diversity of natural (land, mineral, energy, 

aquatic, biological) resources, climatic conditions, the territory of Post-Soviet Central Asia (in Soviet times called 

Central Asia, including Kazakhstan) is a single geographic area that has become territorial base of residence of 

certain peoples and their civilizational development and the formation of their statehood. Today, Post-Soviet 
Central Asia is not just a natural geographic but an integrated and used geo-economic space, divided into the 

Kazakh, Kyrgyz, Tajik, Turkmen, Uzbek state-legal and socio-economic structures of human existence. 

And the welfare of each independent state (as represented by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 

and Uzbekistan) and the geo-economic space in general depends on coordinated, solidarity and shared solutions 

to major economic, social, environmental problems of common interest to the geo-economic space and from 

ensuring security of peaceful coexistence in a given geospace. The article identifies these problems and determines 
the ways to solve them. 

 

По своему геологическому возрасту, географическим признакам, однообразию и разнообразию 

природных (земельных, минеральных, энергетических, водных, биологических) ресурсов, климатических 

условий территория Постсоветской Центральной Азии (в советское время называлась Средней Азией, 

включая Казахстан) представляет собой единое географическое пространство, которое стало 

территориальной базой проживания определенных народов и их цивилизационного развития и 

формирования своей государственности. Ныне Постсоветская Центральная Азия не просто естественное 

географическое, а освоенное и используемое целостное геоэкономическое пространство, внутри себя 

разделенное на Казахскую, Кыргызскую, Таджикскую, Туркменскую, Узбекскую государственно-

правовую и социально-экономическую структуры форм человеческого существования. 

А благополучие каждого независимого государства (каким представлены Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и геоэкономического пространства в целом зависит от 

согласованных, солидарных и совместных решений крупных экономических, социальных, экологических 

проблем, представляющих общий интерес для геоэкономического пространства и от обеспечения 

безопасности мирного сосуществования в данном геопространстве. В статье обозначены эти проблемы и 

определены пути их решения (Койчуев Т.К., 2017a). 

По природным ресурсам и условиям, пригодным для земледелия и животноводства Постсоветская 

Центральная Азия не обделена. Постсоветское Центральноазиатское геоэкономическое пространство 

отличается относительно высокой рождаемости в сельских местностях. И именно в сельских местностях 

«накапливаются» «свободные», незанятые трудовые ресурсы. Трудовые мигранты, выезжающие за рубеж, 

прежде всего формируются в селах. Ресурсные природные возможности и трудовой потенциал в самой 

стране используются недостаточно и неэффективно. На государственном уровне оптимизация 
специализации сельскохозяйственного производства не проведена. Потому имея ресурсы и условия, 

Постсоветская Центральная Азия не может надежно обеспечить собственную продовольственную 

безопасность. Поэтому проблема № 1 – это полное и качественное обеспечение населения Постсоветской 

Центральной Азии продовольственными продуктами. Эта проблема актуальна как для геоэкономического 

пространства в целом, так и для всех входящих в него государств. Она особенно важна для Узбекистана. 

Население Узбекистана составляет почти половину населения всей ПЦА. 

Вторая проблема – водная. Вода – важнейший гидроэнергетический ресурс; вода – важнейший 

безальтернативный источник орошения сельскохозяйственных культур и культурных пастбищ; вода – 

незаменимое питьевое средство, необходимое для жизнеобеспечения людей и всего остального животного 

мира; вода – безусловный источник возрождения роста, цветения всего растительного мира, поступающая 

не только из водных артериев, но и получаемая от выпадения дождей и снегов; вода – средство, 

необходимое для производственных и разных бытовых нужд человеческой жизни в городах и селах. Вода 

нужна для увлажнения почвы, сохранения и поддержки ее естественных биологических, биохимических 

свойств возникновения в ней жизни биоресурсов. 

Достаточным водным ресурсом, необходимого для обеспечения полноценной жизнедеятельности 

государств, постсоветское геоэкономическое пространство не обладает. Поэтому рациональное 
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распределение водных источников по видам потребления и использования, установление эффективного 

режима подачи воды водопотребителям имеют экономическое, экологическое, социальное и политическое 

значение. 

В постсоветском геоэкономическом пространстве относительно крупные водные артерии – реки берут 

начало в горах Кыргызстана и Таджикистана: Сыр-Дарья и Амур-Дарья. Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан – потребители из этих рек, преимущественно для орошения. Потенциал воды «лежит» в виде 

ледников высоко в горах Кыргызстана и Таджикистана. От них зависит какой объем воды сегодня и завтра, 

в близком и отдаленном будущем получат все республики ПЦА и геоэкономическое пространство в целом. 

Строительство, поддержание, сохранение и ремонт, восстановление гидротехнических, оросительных и 

других систем водопользования стоят достаточно дорого, но без них не обойтись. И споры, - кто-то несет 

финансовые расходы больше, а кто-то меньше, - ни к чему. Если проблема не решится – страдают все. Надо 

понять возможность каждого и для решения общей для всех проблемы целесообразно создать единый 

геоэкопространственный фонд. 

Третья проблема – топливно-энергетическая. 

Минеральными топливно-энергетическими ресурсами богаты Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. 

Запасы нефти, природного газа этих республик многократно превышают их собственные потребности. 

Казахстан, плюс к ним, обладает и заметными запасами угля. Названные республики обладают хорошими 

экспортными возможностями по ресурсам.  

Кыргызстан и Таджикистан минеральными топливно-энергетическими ресурсами обладают в меньшей 

степени, но эти сравнительно меньшие возможности используются неэффективно. В Кыргызстане 

негативную роль в использовании топливно-энергетических ресурсов, еще в советское время, сыграла 

позиция, что энергетическую потребность можно обеспечить богатыми гидроэнергетическими ресурсами. 

Вне внимания правительства остались угольные месторождения. Резко сокращалась добыча углей. В 

запустение пришли города угольщиков. А гидроэнергетика не обеспечила полностью страну 
электроэнергией. Затраты на ввод гидроэнергетических сооружений высокие и пока не оправдываются 

производством электроэнергии в достаточной степени. Разумное сохранение угледобычи в дополнение 

гидроэнергетике позволило бы обеспечить относительно менее затратный баланс гидроэнергетических и 

минеральных топливно-энергетических ресурсов. Республика не обладает финансовыми ресурсами для 

постоянного наращивания гидроэнергетических электростанций. Более того, количествам 

гидроэлектростанций тоже нужно поставить предел, чтобы не навредить орошению сельскохозяйственных 

полей. 

Вне внимания власти остается проблема использования нетрадиционных источников. В частности, 

энергии Солнца. 

Четвертая проблема – экологическая. Сохранение благополучной для человеческого существования 

экологической среды имеет значение для принятия и реализации безотлагательных мер. На сегодня 

экологическое состояние Постсоветской Центральной Азии вызывает тревогу. На территории Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана не ликвидированы ядерные отходы. Закопаны в ядерные 

хранилища. Насколько надежно? Аральское море высохло. Соль сыграла свою негативную роль. Соляные 

бури на ПЦА разрушающе влияют на ледники. Они загрязняются и тают. Ледники уменьшаются в 

размерах. Объем и приток вод к местам использования и потребления будут уменьшаться. Ожидается, к 

сожалению, дефицит воды. Это серьезнейшая проблема. 

Не все производственные процессы технически и технологически экологичны. Совершается загрязнение 

воздуха, биологической среды, водных источников. Грязная технология продолжает существовать. 

Государство жестко и строго не контролирует. Нужно принять в республиках ПЦА законы о защите 

экологической среды и на их основе общегеопространственную декларацию для согласованного и 

солидарного выполнения соответствующих мер. 

Пятая проблема – инновационная. Эта наиболее актуальнейшая проблема с учетом будущности развития. 
Первые четыре проблемы связаны с ресурсными ориентациями, которые были на предыдущих этапах 

развития и на сегодня. Ресурсы – они есть и надо использовать – это проблема всегда остается. Но сегодня 

надо не просто их использовать, а инновационными методами, чтобы постепенно и последовательно 

обозначить переход на новый этап развития – инновационный, ориентированный на новую технику, новые 

знания, новые технологии, экологичный и гуманизированный, шире используя межотраслевые связи и 

переходя на кластерные системы. В этом направлении Постсоветской Центральноазиатской целостной 

экологической системе предстоит многое сделать: создать новую индустриально-инновационную основу, 

формировать идеологию гуманизации общества.  

Шестая проблема – обеспечение безопасности развития Постсоветского Центральноазиатского 

геоэкономического пространства. Исторически расположенные в одном географическом пространстве и 

генетически родственные и близкие по духовности народы и образованные ими государства обречены быть 

вечными соседями и призваны жить в мире и добрососедских отношениях, не ссориться и не воевать 
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против друг друга. Может быть, целесообразно Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, 

Узбекистану принять совместное Заявление о том, что они никогда не будут применять оружие против друг 

друга и межгосударственный закон, исключающий состояние войны. Одновременно нужно принять закон 

о совместной защите своих интересов от агрессивных действий извне. Покушение на интересы одного 

государства ПЦА должно считаться агрессией против всех государств ПЦА. Борьба против агрессии со 

стороны должна стать всеобщей для народов всего Постсоветского Центральноазиатского 

геополитического пространства. Силу закона должно иметь также решение о том, что государства 
Постсоветской Центральной Азии никогда не будут первыми объявлять войну против других государств и 

приступать к военным действиям. Военное оружие оправдано будет только при защите своих народов, 

своей государственности, своей территории и иных своих национальных и общих общегеополитических, 

геоэкономических, геоэкологических интересов. Главным заявлением, определяющим всю политику 

сосуществования в мире, должно стать Заявление, что Постсоветская Центральная Азия готова к 

международным связям, развитию всестороннего политического, экономического, культурного, 

гуманитарного сотрудничества, защите прав и свобод человека и народов, уважению и признанию их 

выбора собственных демократических и гуманистических путей общественного развития. 

Седьмая проблема. В целях укрепления сотрудничества и согласия, солидарности в решении 

экономических, социальных, экологических, правовых, - национальных и общих постсоветских 

Центральноазиатских проблем и их согласования, целесообразно разработать единую Концепцию 

развития постсоветского Центральноазиатского геополитического и геоэкономического пространства и 

принять как межгосударственный законодательный документ. Надо реализовать веру в наше лучшее 

будущее. 

Восьмая проблема – обеспечение стратегии развития страны финансовыми ресурсами. Есть ли для этого 

внутренние возможности? Есть. Республика обладает месторождениями минеральных, 

валютообразующих металлов: драгоценных – золота, серебра; черных, цветных и иных металлов 

(алюминиевого сырья, меди, ртути, сурьмы и других), добыча, переработка и экспорт которых принесут 

республике немалую и устойчивую валюту для реализации стратегических задач. 

Девятая проблема. Как решающее условие динамичного и эффективного, социального и экономического 

развития ПЦА, расширять, углублять и усиливать экономические связи и взаимодействия, реализовывать 

совместные производства и идти к рассмотрению экономики стран ПЦА как «единой» целостной 

экономики, что будет служить гарантом достижения политического «союзничества», укрепления дружбы 

между народами и открытия межгосударственных границ для обмена товарами, свободного передвижения 

инвестиционных и трудовых ресурсов. Если есть целесообразность «приближать» идентичность систем 

управления, необходимо искать экономически рациональные и политически солидарные пути реализации. 

Союзничество должно приобретать необратимый характер (Койчуев Т.К., 2017b). 
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Experience of Economic Integration of Kyrgyzstan within the 

Framework of the Eurasian Economic Union 

Ph.D. Candidate Chinara Alamanova (Kyrgyz State University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

At present, practically all countries of the world are involved in integration processes. However, at the present 

stage, the mechanism of integration interaction is not sufficiently regulated, as evidenced by the experience of 

integration of the countries of the Eurasian Economic Union. The history of various integration groupings, along 

with regularities, carries in itself essential features of historical uniqueness. This determines the theoretical and 
practical relevance of the research topic. In the article, the example of Kyrgyzstan explores the experience of the 

country's integration into an integration association. Practice has revealed not only positive results, but also 

negative unpredictable consequences. Such experience requires scientific and practical study and will be useful 

for further improvement of economic integration processes. The abolition of customs control has enabled the 

development of an illegal flow of goods both to Kyrgyzstan and from Kyrgyzstan. The change in tariffs of the 

Eurasian Economic Union for third countries may lead to a reduction in multilateral trade. Russia's application of 

anti-sanctions to individual countries violates the first basic principle of integration: the trade policy of the four 

members of the Eurasian Economic Union is becoming less coherent. The difficult access of goods due to the 

application of restrictive measures in relation to the countries of the Eurasian Economic Union is noted. To achieve 

the integration result, the following conditions are necessary: Conducting a harmonious trade integration policy, 

Implementation of political (institutional) integration, General political support for integration plans, including by 

third countries. 

 

Опыт первых трех лет интеграции ЕАЭС можно охарактеризовать следующими показателями. Если в 

2015-2016 годах макроэкономические показатели всех стран интеграции показывали спад, то с 2017 года 

наблюдается положительная динамика. Так, объем взаимной торговли между странами ЕАЭС увеличился 

на 26,9% по сравнению с 2016 годом и составил 38,9 млрд. долларов США. Следует отметить, что рост 

взаимной торговли между странами ЕАЭС опережал рост торговли с третьими странами: если взаимная 

торговля в 2017 году выросла на 26,9%, то внешняя торговля с третьими странами выросла на 24,7%, в том 

числе экспорт вырос на 25,6% и импорт - на 23,3% ( ЕАЭС, 2017 ). На оживление взаимной торговли 

повлияли, как внешние факторы, так и внутренние. Говоря об оживлении мировой торговли, следует взять 

во внимание и резко снизившуюся базу к 2016 году. Начиная со спада экономики 2009 года, показатели 

2016 года оказались самыми низкими. 

Структура взаимной торговли и структура внешней торговли ЕАЭС тесно связаны с изменением 

мировых цен на нефть и нефтепродукты. Удельный вес данных товаров составил в 2017 году 62,2% во 

внешней торговле, что подтверждает тесную зависимость. Ключевым фактором, вызвавшим спад внешней 

торговли для России и Казахстана в 2015-2016 годах, являлось резкое падение мировых цен на нефть в тот 

период. Валютные поступления от экспорта в связи с обесцениванием нефти и газа привели к сокращению 

внешней торговли и в Казахстане и в России. В обеих странах возник резкий дефицит валютных 
поступлений и ухудшилась ситуация с платежным балансом. Для сокращения такого дисбаланса обе 

страны прибегли к девальвации своих валют - Россия в периоды 2014, 2015 и 2016 гг. с постепенным 

укреплением во втором полугодии 2016 года, а Казахстан, начиная с августа 2015 года резко девальвировал 

тенге. Данная мера привела к стабилизации платежного баланса в этих странах. Однако, валютные 

диспропорции привели к тому, что импорт восстанавливался быстро, в то время как экспорт все более 

замедлялся. 

Таким образом, по многим товарам экспорт кыргызских товаров в Россию и Казахстан стал невыгодным. 

Продукция Кыргызстана в пересчете на более дешевые, чем раньше рубли и тенге стала значительно 

дороже. С другой стороны, и Россия, и Казахстан получили девальвационное преимущество и 

дополнительные стимулы по экспорту своих товаров в Кыргызстан. 

Таким образом, ожидаемый эффект от отмены пошлин и облегчения торгового режима (нетарифные 
меры регулирования) был «размыт» воздействием гораздо более значимым, изменением 

фундаментального характера: это падением цен на нефтепродукты, что привело к обвалу национальных 

валют России и Казахстана. В результате, ожидаемые выгоды от экспорта в страны ЕАЭС были 

нивелированы более сильной валютной политикой, стимулирующей импорт и приводящей к стагнации 

кыргызский экспорт и весь реальный сектор экономики Кыргызстана, в целом. 
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К 2017 году ситуация изменилась. 2017 год был, в целом, годом оживления мировой экономики и 

торговли, в том числе, годом роста мирового ВВП. Произошедшее укрепление торгово-экономических 

отношений между государствами-членами ЕАЭС, выразившееся в улучшении показателей взаимной 

торговли, говорит о долгосрочном интересе бизнеса государств-членов ЕАЭС друг к другу, и более того, о 

возможности использования государствами – членами текущего момента для принятия решений по 

углублению интеграционного взаимодействия. 

Анализируя взаимную торговлю важно исследовать степень ориентированности страны на рынок ЕАЭС. 

Высокие показатели взаимодействия с рынком ЕАЭС зарегистрированы по Кыргызстану в 2017 году: доля 

взаимной торговли со странами ЕАЭС составила 38,6%, в том числе экспорта 36 % и импорта-39,6%. 

Показатель роста экспорта товаров Кыргызстана на рынок ЕАЭС - 132,3%- один из самых высоких (после 

Казахстана). Наиболее высокий, так называемый, индекс интенсивности взаимной торговли Кыргызстана 

составил с Россией и Республикой Беларусь ( Доклад Евразийской экономической комиссии, 2017). Мы 

считаем, что в 2017 году высокий валовый спрос на товары, произведенные в КР, со стороны стран – 
партнеров создает для Кыргызстана благоприятные условия взаимной торговли и содействует 

восполнению снизившегося в 2016 году внешнего валового спроса. 

Активный рост экспорта Кыргызстана в страны ЕАЭС отмечен в 2017 году по поставкам одежды 

трикотажной (рост в 2,4 раза), обуви (рост в 2,7 раза), фруктов сушеных и орехов (рост в 2,2 раза), запчастей 

к автомобилям и тракторам (рост в 3,9 раза), сыров и творога (рост в 4,1 раза), масла сливочного (рост в 

2,5раза) (ЕАЭС, 2017). Развитие взаимной торговли в рамках ЕАЭС и внешней торговли с третьими 
странами способствовало достижению Кыргызской Республикой в 2017 году высоких показателей роста 

ВВП (105%) и роста промышленного производства (120,7%).Таким образом, несмотря на сложности 

адаптационного периода к интеграционным правилам ЕАЭС, позитивное влияние членства КР в ЕАЭС на 

экономику страны представляется очевидным. 

Обнадеживающая ситуация с экспортом кыргызских товаров не только подтверждает их 
конкурентоспособность на рынке ЕАЭС, но и содействует ее повышению за пределами ЕАЭС.  

Если же посмотреть на внешнюю торговлю Кыргызстана с третьими странами, то будет видно, что 

внешняя торговля, все же, превалирует над взаимной. Так, например, экспорт Кыргызстана в третьи страны 

в 2017 году составил 1 222,8 млн.долларов США, а на рынок ЕАЭС- лишь 568,0 млн.долларов США. 

Превышение составляет 2,15 раза. Такая же ситуация и с импортом товаров: Кыргызстан ввозит товаров 

из третьих стран на 2 631,1 млн.долларов, из стран ЕАЭС – 1 850,2 млн.долларов США. Продолжается 

рост товарооборота между Кыргызстаном и Китаем – основным торговым партнером страны. В 2017 году 

объем торговли составил 1 млрд. 289.4 млн. долларов США (рост составил более 150%). Удельный вес 

Китая в общем объеме товарооборота Кыргызстана в 2017 году составил около 30%. 

Факторный анализ показывает, что рост ВВП Кыргызстана слабо коррелирует с динамикой реального 

сектора экономики. Тревожная ситуация сложилась в самой сильной отрасли экономики Кыргызстана - 

швейной отрасли легкой промышленности. Кризис связан с тем, что отрасль получает ткани из Китая и 

Турции, а реализует готовые изделия в страны ЕАЭС. Повышение пошлин на ввозимые ткани и спад 

спроса в странах ЕАЭС, вызвало сокращение с 2015 года производства швейных изделий в 2 раза. В этой 

связи, остро встал вопрос о создании своего производства тканей и соответствующей фурнитуры. 

Ситуация в этой отрасли начала медленно меняться. Например, Российско-Кыргызским Фондом Развития 

было прокредитовано строительство текстильной фабрики, которая с 2017 года выпускает 10 тонн тканей 
в сутки. Известная турецкая компания планирует открыть текстильную фабрику в Кыргызстане. Отрадно, 

что китайские и турецкие предприниматели начали интересоваться строительством своих текстильных 

предприятий в Кыргызстане. 

Кыргызстан может экспортировать не только швейные товары. Такие отдаленные районы, как Урал, 

Сибирь, Север России нуждаются в продуктах питания, особенно в замороженных овощах и фруктах, 

соках, меде, орехах, мясе. Например, на Севере килограмм картофеля стоит 10 долларов, а в Кыргызстане 
же - 0,3 доллара. 

Например, в России идет модернизация армии, что вызывает потребность в спецодежде. Кыргызстанские 

швейники могли бы принять участие в государственных закупках спецодежды. 

С вступлением Кыргызстана в ЕАЭС все предприятия и организации пищевой отрасли обязаны весь 

производственный процесс привести в соответствие с требованиями системы ХАССП (Hazard Analysis and 

Critical Control Points). Система ХАССП является инструментом защиты от химических, биологических, 

физических рисков загрязнения производственных процессов пищевых предприятий. Эта система 

устанавливает контроль на всех стадиях производственного цикла пищевых продуктов, включая 

производство, хранение и реализацию продуктов. Система ХАССП должна присутствовать не только на 

предприятиях, производящих продукты питания, но и на предприятиях, поставляющих сырье и материалы, 

предприятиях оптовой и розничной торговли, предприятиях складирования, хранения. Предприятия 

Кыргызстана мало информированы о системе ХАССП и ее требованиях, что может вскоре повлечь 
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крупные экономические трудности при экспорте продуктов питания. В связи с этим, остро стоит задача 

обучить предпринимателей страны, задействованных во всей цепочке производства и реализации 

продуктов питания. Уже сегодня экспорт продуктов питания будет зависеть от внедрения системы ХАССП 

на предприятиях Кыргызстана. Следует отметить, что система ХАССП давно применяется в 

цивилизованных странах мира, как система защиты, прежде всего, потребителей (РОСПРОМТЕСТ, 2016). 

В целях правильного начисления платежей при ввозе товаров Евразийской экономической комиссией 

разработаны новые Правила определения происхождения товаров, возимых на таможенную территорию 

ЕАЭС. Старые правила действовали с 2008 года. Основным критерием исчисления является максимальная 

добавленная стоимость. На таможенных постах часто возникают ситуации с трудностью определения 

страны-производителя. Новые правила будут применяться ко всем импортируемым в ЕАЭС товарам, 

облегчат процедуру начисления платежей и позволят внедрить электронную форму верификации 

происхождения товара. Происхождение товара можно будет подтвердить декларацией или сертификатом 

происхождения товара, в том числе, в электронном формате. 

Продвижение интеграционных процессов невозможно без решения общих социальных проблем. Одной 

из острых проблем является положение трудовых мигрантов: условия их въезда, трудоустройства, статуса, 

проживания и, конечно же, пенсионного обеспечения. Речь идет об 1 млн. кыргызстанцев, работающих как 

в России, так и в Казахстане. Нормативными документами ЕАЭС предусмотрен благоприятный режим для 

трудовых мигрантов, упрощенная процедура трудоустройства. Поэтому количество легально работающих 

мигрантов из Кыргызстана выросло с 30% до 60%. 

Более 800 тыс. граждан Кыргызстана ( трудовых мигрантов) в Российской Федерации и Казахстане 

получили статус трудящихся и были освобождены от постановки на учет и регистрацию в течение 3 дней, 

сдачи экзаменов на знание русского языка, покупки патентов на право трудовой деятельности, покупки 

медицинского и страхового полиса ,ограничения передвижения по территориям стран ЕАЭС. Сегодня в 

ЕАЭС признаются абсолютно все документы об образовании (высшее, среднее, специальное т . д.), более 
30 процентов граждан-трудящихся Кыргызстана работают по специальности (врачей, учителей, педагогов, 

социальных работников, в сфере транспортных коммуникаций, на руководящих должностях в 

строительстве, в правоохранительных органах и т.д.). Пользуются абсолютно всеми правами граждан –

стран ЕАЭС , за исключением участия в выборных процессах. Количество мигрантов из Кыргызстана в 

странах ЕАЭС увеличилось за последний 2017 год на 7 процентов, более 80 процентов из 120 тысяч 

бывших трудовых мигрантов из Кыргызстана, попавших в « черный список» амнистированы, по 

остальным продолжается работа по реабилитации. 

Спад экономики в России и Казахстане в 2015-2016 годах вызвал сокращение денежных переводов от 

трудовых мигрантов в Кыргызстан. Но к концу 2016 года денежные поступления от мигрантов увеличились 

и достигли почти уровня 2 млрд. долларов США, что составляет 30,2% от размера ВВП Кыргызстана. За 

первые восемь месяцев 2017 года денежные поступления трудовых мигрантов в Кыргызстан составили 1 

млрд. 581,3 млн.долларов США. ЕАЭС активно разрабатывает пакет документов о пенсионном 

страховании трудовых мигрантов, планируется уже в 2018 году утвердить Договор о пенсионном 

обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. Что это означает для трудовых мигрантов из Кыргызстана? 

Трудовые мигранты из Кыргызстана смогут формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, 

приобретенные ими во время работы в странах ЕАЭС. Заработанная пенсия в другом государстве ЕАЭС и 

стаж работы сохраняются для исчисления пенсии в Кыргызстане. 

2017 год был годом председательствования Кыргызстана в ЕАЭС. За этот период была инициирована и 

проведена важная работа по инвентаризации барьеров и ограничений, существующих на внутреннем 

рынке ЕАЭС. В итоге был составлен реестр из более 100 барьеров, которые занесены в так называемую 

«белую книгу», впоследствии страны ЕАЭС подтвердили 60 барьеров и были определены мероприятия по 

их устранению (Слово Кыргызстана, 2018). 

Министерствами и ведомствами страны активно ведется работа с целью облегчения продвижения 

национальных товаров и услуг на внешние рынки. Правительство КР планирует постепенно завершить 

работу по созданию необходимой инфраструктуры, модернизацию и оснащение таможенных и 

пограничных пунктов пропуска, создание широкой сети органов сертификации и фитоветеринарных 

лабораторий, разработку информационной базы данных для участников внешнеэкономической 

деятельности. 

При вступлении Кыргызстана в Евразийский союз и до настоящего времени имеются определенные 

проблемы, для решения которых требуется время, усилия, политическая воля и многое другое. 

Проблема 1. На сегодня недостаточно еще отрегулировано взаимодействие Кыргызской Республики со 

странами ЕАЭС. Например, законопослушному предпринимателю для экспорта товаров в страны ЕАЭС 

необходимо собрать восемь документов, в то время, как для торговли с третьими странами - не членами 

ЕАЭС – требуется всего три-четыре документа. Конечно, такая ситуация порождает контрабандную 

торговлю, а законопослушный предприниматель страдает. 
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Проблема 2. С вхождением в ЕАЭС Кыргызстан на всех внутренних границах снял таможенный 

контроль, что вызвало бурное развитие нелегального передвижения товаров как в Кыргызстан, так и из 

Кыргызстана (Кожошев А.О., 2016 ). 

Проблема 3. В настоящее время экспорт Кыргызстана сосредоточен на товарах текстильной и 

сельскохозяйственной отраслей. Проблема состоит в отсутствии диверсификации экспортных товаров. В 

краткосрочной перспективе стране ничего не грозит, но в долгосрочной перспективе следует 

ориентироваться на диверсификацию товаров. 

Проблема 4. Кыргызстан, как член ЕАЭС, получает большие выгоды от новых тарифов взаимной 

торговли внутри союза. Но, будучи, ближайшим торговым соседом Китая, Кыргызстан страдает от 

возросших пошлин в торговле с Китаем. 

Проблема 5. Торговая политика внутри ЕАЭС становится менее согласованной. Проблема связана с 

применением Россией антисанкций к производителям продовольственных товаров из Америки, 

Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Проблема может быть решена одним из следующих путей: 1) 
Торговая политика будет согласованной за счет присоединения Белоруссии, Армении, Казахстана и 

Кыргызстана к российским контрсанкциям; 2) санкции России сохраняются, но тогда интеграцию ЕАЭС 

нельзя назвать «экономическим союзом»; 3) Россия отменяет санкции и торговая политика становится 

согласованной. 

Проблема 6. Затрудненный доступ товаров вследствие применения третьими странами ограничительных 

мер по отношению к странам ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия в 2016 году проводила 
мониторинг в результате, которого выявлено действие 131 меры, оказывающих отрицательное действие на 

экспорт товаров ЕАЭС на рынки третьих стран. Среди них: 42% составляют антидемпинговые меры, 21% 

составляют специальные защитные меры. 

В заключение хотелось бы сформулировать рекомендации относительно усиления 

конкурентоспособности товаров и услуг производителей Кыргызстана: только объединив в единый 
комплекс инвестиционные, торговые и внешнеэкономические мероприятия возможно значительно усилить 

экспортный потенциал республики, создать совершенную структуру внешней торговли, которая будет 

адаптирована в мировую систему хозяйства. 
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Abstract 

The analysis of the development of the agrarian sector, dynamics and structure of exports and imports of food 

and the state of the food market in Kyrgyzstan is carried out. The assessment of the level of competitiveness of the 

industry and food security is presented. Factors and risks of increasing the competitiveness of the agricultural 

sector under conditions of integration are revealed. The factors of unjustified growth of import-privatizability of 

the domestic food market and a reduction in the volume of exports of agri-food products were revealed. It is 
determined that the primary development of small-peasant forms of entrepreneurial activity negatively affects the 

effective use of the economic potential, the dynamics and growth rates of production and, in general, the 

competitiveness of the industry. The directions of development of import substitution of food have been developed. 

Prospects and economic mechanisms for supporting and stimulating the development of the production of 

competitive products of the industry and developing the country's agro-export potential under conditions of 

integration are grounded. Measures are proposed for the development of agricultural cooperation and the formation 

of competitive forms of management that will facilitate the effective transformation of the country's agricultural 

sector within the framework of the Unified Energy System. 

 1  Введение 

Кыргызская Республика в рамках Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), отличается аграрной 

направленностью национальной экономики. В отличии от Кыргызстана, экономика основных ее партнеров 

по интеграционному формированию, является преимущественной индустриальной, где удельный вес 

продукции сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте (ВВП) незначителен и составляет в 

Российской Федерации, Республики Казахстана и Беларусь соответственно 4,6; 5,0 и 7,5 % . В Кыргызстане 

в 2016 г. в ВВП на продукцию сельского хозяйства приходилось 14,0%. К тому же основная часть населения 

страны проживает в сельской местности, подавляющая часть которой занята в сельском хозяйстве. 
Сельское хозяйство Кыргызстана является одним из приоритетных и традиционных отраслей 

национальной экономики. От уровня развития и экономического роста отрасли непосредственно зависит 

не только решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности, но и решение социальных 

проблем на селе, роста занятости и доходов сельского населения страны и в целом устойчивого развития 

сельских регионов. 

Известно, что рыночные реформы в сельском хозяйстве Кыргызстана в условиях суверенитета привели 
к серьезным структурным и социально-экономическим изменениям, как в самом развитии отрасли, так и 

села. Наряду с положительными изменениями в формах хозяйствования, выражающейся в обеспечении 

стимулов для эффективной хозяйственной деятельности на селе развитие агропродовольственного сектора 

страны и в целом села сопровождается непоследовательностью и не комплексностью проводимых аграрно-

земельных реформ. В результате развитие отрасли на сопровождается спадом производства отдельных 

продовольственных ресурсов и в целом неустойчивостью. Кыргызстан утратил былые позиции как 

ведущей страны на постсоветском пространстве по производству значимых видов сельскохозяйственной 

продукции и превратился в импортозависимую в продовольственном отношении страну. Наиболее 

серьезное влияние она оказала также на состояние экспортоориентированнности аграрного сектора 

страны, что привело в целом к снижению конкурентоспособности и эффективности национальной 

аграрной экономики. 

В условиях развития интеграционных процессов, обострения конкуренции на агропродовольственных 

рынках, в аграрном секторе Кыргызской Республики актуальными проблемами становятся перевод отрасли 

на интенсивную основу, внедрение эффективных систем землепользования на основе развития процессов 

концентрация и совершенствования специализации аграрного производства, эффективных форм 

предпринимательской деятельности и интеграции, совершенствования механизмов государственного 

регулирования и поддержки конкурентоспособного развития агросектора. В целом благоприятные 
природно-климатические условия республики (наличие орошаемого земледелия, высокогорных пастбищ), 

возможности отдельных ее регионов производить представляющие для евразийского 
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агропродовольственного рынка особо ценные виды продовольствия (ранние овощи, картофель, плоды, 

сухофрукты) значительно расширяют экспортный потенциал отрасли. Развитие сельского хозяйства 

страны в указанных направлениях обеспечат достижение высоких темпов роста и уровня 

производительности труда, коренную модернизацию аграрного производства республики, позволяющие 

полностью решить продовольственную проблему, повысить экспортный потенциал аграрной экономики и 

ее конкурентоспособность. 

 2  Основная Часть 

В условиях глобализации и интеграции развитие всестороннего торгово-экономического сотрудничества 

Кыргызстана играет важную роль в социально-экономическом развитии, в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики и отдельных ее отраслей. Функционирование 

Кыргызстана в рамках ЕАЭС также определенным образом положительно отражается на экономическом 

развитии и торговых связях страны. Прежде всего, наметилась тенденция устойчивых темпов роста 
национальной экономики, опережающего развития отдельных ее отраслей, роста экспорта продукции.  

Рост ВВП страны в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 4,5%, продукции промышленности -

11, 5%, сельского хозяйства-2,2 %, строительства-7,1 %, инвестиции в основной капитал выросли на 

6,1%.Растет внешнеторговый оборот страны и меняется ее структура в пользу усиления торгово-

эконмического сотрудничество со странами ЕАЭС. В 2017году внешнеторговый оборот Кыргызской 

Республики составил 5602,5 млн. долл. США и по сравнению с 2016 года увеличился на 10,9 %. В то же 
время со странами ЕАЭС он сложился в объеме 2179,2 млн. долл. США и увеличился на 14,3 %. Причем 

доля стран ЕАЭС в общем объеме товарооборота республики выросла до 38,9 %, в том числе экспорт 

составляет 33,9 % и импорт -40.8% и в целом страны ЕАЭС занимают первые места как во внешнеторговом 

обороте . так и в экспорт так и в импорте продукции из Кыргызстана . 

Такая динамика изменения основных макроэкономических показателей страны и ее внешнеторгового 
оборота является свидетельством успешной трансформации национальной экономики в рамки 

интеграционного формирования. Традиционно основными торгово-экономическими партнерами в ЕАЭС 

для Кыргызстана являются Российская Федерация и соседний Казахстан. Кыргызстан даже в условиях 

суверенитета сохранил, а в некоторых отраслях усилил торгово-экономические связи с указанными 

государствами. В настоящее время доля Российской Федерации и Республики Казахстан в общем 

товарообороте Кыргызстана соответственно составляет 23,1 и 14,2%. Что касается Республики Беларусь и 

Армении, то торгово-экономические отношения начинают только налаживаться и в рамках ЕАЭС появятся 

совершенно новые векторы взаимного сотрудничества Кыргызстана с этими странами. 

Положительная динамика развития отмечается и в одной из приоритетных и традиционных отраслей 

национальной экономики-в сельском хозяйстве. Валовая продукция сельского хозяйства страны за 

сравниваемый периоды также выросла на 2,2 %, что несмотря на ее некоторое снижение по сравнению с 

соответствующим показателем 2016 года (3,0%), в определенной степени свидетельствует о проявлении 

устойчивых тенденций экономического роста в сельском хозяйстве. Прежде всего углубление 

интеграционных процессов оказывает существенное влияние на углубление специализации и развитие 

концентрации сельскохозяйственного производства страны в соответствии с потребностями евразийского 

агропродовольственного рынка.  

Наглядным подтверждением углубления процессов отраслевой и зональной специализации является 

снижение производства неконкурентоспособной продукции и рост производства традиционно 

эффективных видов сельскохозяйственной продукции, имеющих сравнительные конкурентные 

преимущества в условиях евразийской интеграции. Производство зерновых культур, превратившаяся в 

сельском хозяйстве страны за годы реформ в монокультуру, имеет тенденцию к постепенному сокращению. 

Производство этой культуры в 2016 году стабилизировалось по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году по 

сравнению с предыдущим годом –сократилось на 2,7 %. В целом снижение производства зерновых культур 
можно оценить положительно, что является следствием оптимизации структуры посевных площадей 

сельскохозяйственных культур.  

В дальнейшем также следует ожидать, что углубление интеграционных процессов приведет к 

сокращению производства этой культуры и оптимизации структуры посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в плане роста технических и кормовых культур. Действительно, последние 

два года функционирования национальной экономики в рамках ЕАЭС ознаменовались существенным 
ростом производства технических культур- сахарной свеклы, хлопка-сырца и табака. Особенно весомые 

результаты достигнуты в производстве и в переработке сахарной свеклы. В 2016 году в благодатной 

Чуйской долине республики произведено 705,2 тыс. тонн свекловичного сырца, что почти в 3,8 раза 

больше, чем было произведено в 2015 году. В 2017 году объём производства сахарной свеклы составил 

712,3 тыс. тонн, что составляет 101,0 % к объёму ее производства 2016 году. Более того возрождение 

традиционно важной отрасли сельского хозяйства страны привело к резкому снижению 
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импортозависимости в потреблении сахара на внутреннем рынке. В 2017 году в республике было 

произведено собственного сахара в объёме 102,6 тыс. тонн, что почти в 1,5раза больше, чем в 2016 году. 

Все это позволило довести потребление сахара за счет собственного производства до 80,0 % и преодолеть 

критическую черту импортозависимости в ее потреблении. 

Функционирование аграрного сектора Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС не только расширяет, но 

и делает доступными для национальных сельхозтоваропроизводителей агропродовольственные рынки. 

Значительно увеличилась емкость рынка, постепенно снимаются все барьеры для свободной торговли 

агропродовольственной продукцией. Имеется реальная возможность как увеличить объёмы поставки на 

евразийские рынки агропродовольственной продукции, так и оптимизировать их импорт и в целом 

повысить конкурентоспособность отрасли. По общепринятым мировым стандартам принято считать, что 

аграрный сектор и его продукция считаются конкурентоспособными и экспортноориентированными, если 

на долю продукции на соответствующих рынках приходится 3,0-4,0 и более процентов общего экспорта 

(Афонина В, 2017)  

Показатели Россия Казахстан Беларусь Армения 

Объём взаимного внешнеторгового 

оборота, млн. долл. 

1430,0 1046.0 67,2 0,6 

Объём взаимной торговли 

продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем, млн. 

долл.; 

в т. ч., ее удельный вес в объёме 
внешнеторгового оборота, в % 

 

198,0 

 

 

13,8 

 

246,0 

 

 

23,5 

 

12,0 

 

 

17,9 

 

- 

 

 

- 

Таблица 1. Объём взаимного внешнеторгового оборота Кыргызстана со странами ЕАЭС и удельный вес 

сегмента продовольственного рынка, 2015г. Источник: Данные Нацстаткомитета КР. 

С учетом этого представляется важным проанализировать конкурентоспособность отечественной 

агропродовольственной продукции на евразийском рынках и тенденции взаимной торговли 

агропродовольственной продукцией ( табл.1). Основным партнером Кыргызстана во взаимной торговле 

продовольствием и сельскохозяйственным сырьем является соседний Казахстан, в общем объёме 

товарооборота которого этот сегмент занимает 23,5%, доля России-соответственно равна 13,8%. 

Соответственно в общем объёме товарооборота продовольственной продукцией Кыргызстана в ЕАЭС на 

Казахстан приходится 53,9%, Россию-43,4 % и Беларусь-2,7 %. Такое положение в основном связано с тем, 

что Кыргызстан стал традиционным партнером с Российской Федерацией по экспорту овощей, фруктов, 

хлопкового волокна и импорту зерновых, сахара, растительного масла и других видов продовольствия, а 

также с соседним Казахстаном по экспорту мясо-молочной и овощной продукции и импорту пшеницы, 
сахара, растительного масла. 

Анализ динамики изменения и структуры экспорта и импорта основных видов сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия республики в страны ЕАЭС свидетельствует о растущем ее дисбалансе. Так, 

за период 2010-2016гг. по основным видам экспортной сельскохозяйственной продукции наметилась 

устойчивая тенденция снижения объёмов экспорта в натуральном виде. Экспорт молока и молочной 

продукции сократился почти в 4,0 раза, овощей-в 2,0 раза, фруктов-в 4,2 раза, мяса и мясопродуктов-в 4,0 
раза, хлопкового волокна- в 1,3 раза, табака- в 2,8 раза ( табл.2.). 

Наименование продукции Экспорт Импорт. 
 2010г. 2016г. 2010г. 2016г. 

Молоко и молочные 
продукты 

94,7 24,3 9,6 10,1 
Овощи 405,3 174,8 6,0 26,3 
Фрукты 87,0 20,4 40,6 79,7 
Орехи 4,6 3,9 - - 

Хлопковое волокно 21,9 14,2 - - 
Табак 4,8 1,9   
Мясо и субпродукты 86,2 21,1 99,8 39,1 

Пшеница - - 375,0 296,0 
Сахар - - 94,4 65,2 
Растительное масло - - 33,9 34,7 

Таблица 2.Динамика экспорта и импорта продовольствия в Кыргызскую Республику, тыс. тонн. 

Источник: Данные Нацстаткомитета КР. 

В основном это связано с развитием и углублением интеграционных процессов, упорядочением 

взаимной торговли и внедрением унифицированных стандартов, в том числе и продуктами 

сельскохозяйственного производства в рамках ЕАЭС. В определенной степени такое снижение также 
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обусловлено сложностями трансформации в целом аграрного сектора Кыргызстана в ЕАЭС. В связи с тем, 

что Кыргызстан вступил в ЕАЭС только в августе 2015 г., зачастую это выражается в несоответствии 

экспортируемой продукции отрасли стандартам и требованиям евразийского агропродовольственного 

рынка. Только в Российскую Федерацию, которое являлась основным потребителем сельскохозяйственной 

продукции из Кыргызстана, объёмы экспорта агропродовольственной продукции снизились в 1,5 раза. Что 

касается резкого снижения мясной продукции, которую Кыргызстан традиционно поставлял в Республику 

Казахстан, то это в основном связано с усилением санитарно-карантинных требований соседней страны, 
что отразилось на снижении экспорта скота и овец в живом виде. 

В то же время нельзя не отметить тенденцию роста импорта отдельных видов продовольствия в 

республику. В частности, объёмы импорта молока и молочной продукции выросли на 5,2 %, овощей-в 4,4 

раза, фруктов- в 2,0 раза, растительного масла-на 2,3 %. В качестве положительного факта следует отметить 

снижение импорта в республику сахара, пшеницы и мяса. Снижение импорта сахара в основном 

обусловлено проводимой целенаправленной работой по импортозамещению и интенсивному развитию в 
республике за последние годы свеклосахарного производства, что закономерно привело к росту 

производства сахарной свеклы и сахара в республике и снижению потребности в ее импорте. Также 

положительным является снижение импорта мяса ( в основном мяса птицы) из стран дальнего зарубежья ( 

КНР), что обусловлено введением запрета на поставки ее из этих стран в связи с оптимизацией внутренней 

торговли этими продуктами в рамках ЕАЭС. Растущая несбалансированность внешней торговли 

Кыргызстана агропродовольственной продукцией негативно сказывается на усилении 

импортозависимости, когда 1/3потребности внутреннего продовольственного рынка покрываются за счет 

импорта продовольствия, что также свидетельствует о низкой конкурентоспособности отрасли. 

Указанные проблемы трансформации отечественного аграрного сектора являются следствием 

сформированной за последние годы в отрасли мелкокрестьянской структуры производства. Однако 

развитие экономической интеграции также оказывает положительное влияние на изменение структуры 

аграрного производства, развития тенденций перехода от мелкотоварного к средне- и крупнотоварному 

производству. Впервые за последние десять лет произошло снижение производства сельскохозяйственной 

продукции в неформальном секторе- секторе мелких крестьянских (фермерских) хозяйств и личного 

подсобного хозяйства граждан. В 2016-2017гг. в структуре производства продукции сельского хозяйства 

удельный вес указанных категорий хозяйств составил 95,8 %, что почти на 2,3 пункта меньше, чем в 2015 

году. Значение работ по укрупнению мелких крестьянских( фермерских) хозяйств в республике диктуются 
не сколько возможностям повышения эффективности отрасли, а сколько соответствующими требованиями 

технического регламента Евразийской Комиссии по технологии и стандартам производства агропродукции 

на внутренние рынки евразийского рынка. Данные изменения связаны с развитием процессов укрупнения 

мелких крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием процессов сельскохозяйственной кооперации и 

полностью соответствуют требованиям евразийского рынка по отношению формирования крупных 

объёмов и необходимых стандартов продукции сельского хозяйства, что также положительно скажется на 

объёмах экспорта продукции отрасли. 

Действенным фактором повышения экспортного потенциала отрасли является совершенствование 

зональной и региональной специализации отрасли, развитие эффективных организационных форм 

предпринимательства в сельском хозяйстве, совершенствование государственной поддержки отрасли, 

приведение их в соответствии с потребностями евразийского и мирового агропродовольственного рынка. 

Условия евразийского экономического формата настоятельно диктуют необходимость отхода от принципов 

универсальной специализация отрасли с целью обеспечения ее продовольственной безопасности и 

перехода к углубленной специализации сельскохозяйственного производства страны в целях повышения 

ее конкурентоспособности. Природные условия Кыргызстана, наличие высокогорных пастбищ и 

сенокосов наиболее благоприятны для возрождения и интенсивного развития мясо-молочного 

скотоводства, тонкорунного и полутонкорунного овцеводство, коневодства. Развитие орошаемого 
земледелия создают исключительные условия для развития раннего овощеводства, картофелеводства. 

Поистине бесценны природные возможности и потенциал для формирования в каждом регионе республике 

крупнотоварных зон по выращиванию плодов и фруктов. 

Совершенствование региональной специализации сельскохозяйственного производства с учетом 

вступления страны в ЕАЭС, а также складывающейся благоприятной рыночной конъюнктурой позволит 

более эффективно использовать конкурентные преимущества Кыргызстана в производстве и экспорте 
конкурентоспособной продукции (мяса, молока, овощей и фруктов, картофеля и др.) на евразийский 

рынок. Получат преимущественное развитие отрасли по производству и переработке животноводческой 

продукции, овощей и фруктов, технических культур, особенно, сахарной свеклы. В то же время, 

формирование единого аграрного рынка создают Кыргызстану благоприятные условия для решения 

проблем с недостаточным производством определенных видов продовольствия, в частности, пшеницы, 

растительного масла. В целом существенные изменения региональной специализации АПК положительно 

скажется на конкурентоспособном развитии отрасли в Кыргызстане 
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В условиях евразийской экономической интеграции без существенной корректировки аграрной политики 

государства в сторону развития средне- и крупнотоварного производства конкурентоспособность и 

эффективность национальной аграрной экономики будет и дальше снижаться. Усиление процессов 

развития сельскохозяйственной кооперации должно активно поддерживаться государством посредством 

предоставления дополнительных экономически стимулов для их преимущественного развития 

(долгосрочных кредитов для расширения производства, строительства хозяйственных объектов, покупки 

необходимой сельскохозяйственной техники и т.д.). Развитие процессов сельскохозяйственной кооперации 
в республике, формирование конкурентоспособных форм хозяйствования будут способствовать развитию 

прямых кооперационно-интеграционных связей в АПК и эффективной трансформации аграрного сектора 

страны в рамках ЕАЭС. 

Приоритетность сельского хозяйства в структуре национальной экономики Кыргызстана носит 

декларативный характер, она даже не подкрепляется необходимыми объёмами государственной 

поддержки, как это принято в странах ЕАЭС). Следует внести серьезные коррективы в систему 
государственного регулирования и кредитной поддержки отрасли. Льготное кредитование различных 

отраслей сельского хозяйства ввиду недостаточности кредитных ресурсов и их недоступности 

большинству хозяйствующих субъектов в отрасли показывает свою неэффективность, способствует 

проявлению коррупционных схем их предоставления и нецелевому использованию. В этой связи 

государственные средства целесообразно использовать на условиях государственно-частного партнерства 

для развития перерабатывающей отрасли АПК, логистики и инфраструктуры регионального агробизнеса, 

без первоочередного решения которых невозможен экономический рост аграрного сектора и ее 

экспортного потенциала и в целом эффективная трансформация сельского хозяйства страны в евразийское 

интеграционное формирование.  

 3  Выводы 

 совершенствование зональной и региональной специализации сельскохозяйственного производства с 

учетом вступления страны в ЕАЭС, формирование крупнотоварных зон по производству и 

расширению экспорта экологичной мясо-молочной и плодо-овощной продукции; 

 формирование необходимого для поставки на евразийские рынки объёмов агропродовольственной 

продукции и организация производства стандартиризированной к потребностям евразийского рынка 

продукции; 

 ускоренное развития средне- и крупнотоварного производства на основе сельскохозяйственной 

кооперации, , формирование современной системы сбыта и логистики сельскохозяйственной 

продукции; 

 целенаправленная государственная поддержка развития экспортного потенциала АПК, эффективное 

использование средств евразийского фондов. 
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Abstract 

The analysis of modern tendencies of regional development of the Kyrgyz Republic is carried out. A 

comprehensive assessment of the effectiveness of regional development is presented and the ranking of regions is 

carried out according to the level of social and economic development. Factors and conditions of disproportions 

of regional development, imbalance of the structure of regional economies are revealed. The ineffectiveness of the 
existing system of management and regulation of regional development is determined due to the weak 

consideration of the special conditions and advantages of the regions of the country in the regional policy of the 

state. Methodological aspects of improving the strategic management of the regional development of the Kyrgyz 

Republic in the context of integration are substantiated. The directions and mechanisms for improving the strategic 

management of the regions are determined on the basis of the formation of priority zones for regional development, 

ensuring the outstripping growth of individual regions in order to achieve a balanced development of the national 

economy in the context of integration. Developed proposals to improve the competitiveness of the regional 

economy and their effective transformation into the Eurasian economic space. 

 1  Введение 

Глобализация и регионализация социально-экономических систем обостряет противоречия, связанные с 

воспроизводственными процессами в национальных экономиках. Национальной экономике Кыргызской 

Республики присуща глубокая территориальная дифференциация структуры и условий ее регионального 

развития. Вкупе с неравномерным размещением природных и трудовых ресурсов она определяет 

существенные различия субъектов республики по экономической привлекательности инвестиций для 

развития на их территории конкурентоспособных производств. Развитие и модернизация экономики в 

таких условиях без достаточного государственного регулирования усиливает хозяйственную 

дифференциацию регионов, что создает определенные проблемы их эффективной трансформации в 
Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).  

В таких условиях региональная экономическая система должна рассматриваться как объект 

государственного регулирования и стратегического управления на региональном и национальном уровне. 

В теории экономического регулирования сложились различные концептуальные направления 

стратегического управления региональным развитием. В условиях плановой экономики основу 
стратегического управления экономикой составляла теория экономического районирования. В западной 

науке методология комплексного пространственного развития территорий в основном базируется на 

теории конкурентных преимуществ М. Портера, в котором акцент конкурентоспособности переносится с 

микроуровня на уровень региональных кластеров, организованных по географическим, 

производственным, отраслевым и технологическим признакам. Сущность стратегического управления 

современными региональными заключается в возможности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды, тем самым обеспечивая жизнеспособность и конкурентные преимущества региональной 

и в целом национальной экономической системы. В таком контексте, ключевым звеном стратегического 

управления региональным развитием становится обеспечение конкурентоспособности региональной 

экономической системы  

В условиях, когда Кыргызстан является полноправным членом ЕАЭС в развитии в целом экономики 

страны, ее регионов и отдельных отраслей в определенной мере должно учитываться опыт союзнических 

стран. В Российской Федерации региональные различия более контрастны, что обусловлено 

территориальной разбросанностью, существенными природно-климатическими и экономическими 

различиями регионов. В качестве инструмента выравнивания региональных различий и регионального 

развития упор делается на создание зон и территорий опережающего развития в депрессивных регионах, 

реализацию крупных государственных инфраструктурных проектов. В Казахстане, в качестве инструмента 
преодоления региональных диспропорций выбрана стратегия индустриально-инновационного развития, 

опережающего развития индустриальных отраслей и формирования инновационных региональных 

кластеров. Эффективно решаются проблемы выравнивания регионального развития в Республике 

Беларусь, когда последовательно на развитии каждого региона фокусируются все ресурсы и возможности 

государства. Такая селективная государственная политика способствует более сбалансированному 
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развитию регионов, смягчению диспропорций в их развитии. Функционирование Кыргызской Республики 

в ЕАЭС актуализирует проблему управления региональным развитием, поскольку будут созданы 

существенные предпосылки к более полному и эффективному использованию экономического потенциала 

регионов страны.  

 2  Основнаячасть 

Территориальная структура национальной экономики представлена областным делением и состоит из 7 

областей. Важной особенностью территориального развития является наличие достаточного природного, 

демографического потенциала и существенный недостаток финансовых ресурсов и слабая инвестиционная 

привлекательность большинства регионов страны, что обусловливает существование различий и 

диспропорций регионального развития. Наличие и обострение региональных диспропорций обусловлено 

неадекватностью проводимой экономической политики государства, слабо учитывающий потенциал и 

экономические интересы регионов. В результате в большинстве регионов страны сложилась однобокая, 
сырьевая экономика с преимущественным развитием сельского хозяйства и сферы услуг, слабым 

развитием промышленности.  

Для обоснования существенных различий и дифференциаций регионов по основным параметрам 

социально-экономического развития важно проведение комплексного анализа и оценки экономического и 

социального развития регионов Кыргызской Республики по следующим показателям: валовой 

региональный продукт (ВРП), в т.ч. в на душу населения, структура региональной экономики, инвестиции, 
численность населения и трудовых ресурсов, уровень доходов населения, занятости и безработицы, 

природно-ресурсный потенциал, внешнеторговый оборот и инфраструктура. Оценка социально-

экономического развития регионов проводится по основным макроэкономическим показателям в табл. 1. 

Регионы ( области) 
ВРП, 

млрд.сом 

Объем 

пром. прод. 

млрд.сом 

Обьем 

прод.с/х-ва 

млрд.сом 

Оборот 

торговли 

млрд.сом 

Инвестиции в 

осн. капитал 

млрд.сом 

Баткенская  17,1 4,4 14,4 12,5 3,1 

Джалал-Абадская  49,2 20,8 38,2 53, 4 20,2 

Иссык-Кульская  50,3 51,7 21,9 17,8 20,7 

Нарынская  12,9 2,3 14,1 6,7 4,1 

Ошская  31,7 4,0 37,3 30,8 4,0 

Таласская  14,5 0,9 17,8 11,6 1,7 

Чуйская  73,5 85,6 52,0 62,5 20,8 

Таблица 1 Основные показатели социально-экономического развития регионов Кыргызской Республики, 
2016 г. Источник: Данные Нацстаткома КР 

По величине валового регионального продукта лидируют Чуйская, Иссык-кульская, Джалал-Абадская и 

Ошакая области.Остальные три области (Нарынская, Баткенская и Таласская), занимая незначительный 

удельный вес в структуре национальной экономики. В немалой степени такое соотношение регионов в 

структуре национальной экономики связано с уровнем развития отдельных профилирующих отраслей 

экономики. В относительно развитых регионах страны, к коим и относятся перечисленные выше три 

области (Чуйская, Иссык-Кульская и Джалал-Абадская) в структуре региональной экономики высок 

удельный вес промышленности. Так Чуйская область производит около 40,0% , Иссык-кульская область 

более 24,0% и Джалал-Абадская область более 10,0% все промышленной продукции страны. Остальные 4 

области в совокупности производят всего 6,3 % промышленной продукции. В отношении производства 

сельскохозяйственной продукции такой большой дифференциации между регионами не существует. Здесь 
также лидирует Чуйская (27,0%), Джалал-Абадская (19,2%) и Ошская области (18,0%). 

В то же время в общем обьеме производства сельскохозяйственной продукции относительно низок 

уровень Иссык-Кульской области (8,3%) и в остальных малых регионах страны-Баткенской (7,2%), 

Таласской (8,9%) и Нарынской (7,1%) областях, в которых сельское хозяйство является приоритетной 

отраслью региональной экономики. Немаловажное значение для устойчивого развития региональной 

экономики в условиях Кыргызстана имеет развитие сферы услуг и торговли, степень развития которого в 
определенной мере выражается в показателе объема розничной и оптовой торговли. И в этом отношении 

следует выделить Чуйскую, Иссык-Кульскую и Джалал-Абадскую области, где эта сфера сервисной 

инфраструктуры получила наибольшее развитие. В остальных регионах, особенно, в Таласской и 

Баткенской областях эта сфера слабо развита. Что касается Нарынской области, где уровень развития 

данной сферы сравнительно высок, то это объясняется высоким уровнем оптовой торговли на границе с 

КНР.  

В целом проведенный анализ позволяет разделить регионы условно на три группы. В первую группу 

входят наиболее развитые в социально-экономическом отношении Иссык-Кульская и Чуйская области. В 
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этой группе формируется оптимальная отраслевая структура экономики, характеризирующийся 

достаточно высоким уровнем развития промышленности (производится более 65,0 % продукции 

промышлености республики), которая значительно превышает сельскохозяйственное производство. 

Достаточно высока доля этих регионов в производстве цветных металлов, строительных материалов, 

нефтепродуктов, продукции перерабатывающей промышленности. Чуйская область к тому же является 

самым развитым промышленным регионом страны с высоким уровнем концентрации производства. Эти 

регионы в масштабе республики производят более 37,3 % продукции сельского хозяйства. Иссык-Кульская 
и Чуйская области производят основную часть зерна, картофеля, молочной продукции, производимой в 

республике. Данная группа регионов в масштабе республики отличается высоким уровнем развития 

инфраструктуры, сферы услуг и туризма, которое в перспективе имеет все возможности для более 

динамичного развития. 

Во вторую группу входят два региона юга страны- Баткенская и Джалал-Абадская области. В этих 

регионах, несмотря на уменьшение доли сельского хозяйства, производится 26,6% от общего объёма 
продукции сельского страны и за анализируемый период растет доля промышленности (более 10,0%)и 

сферы услуг (свыше 30,0%). В динамике в этой группе заметна тенденция снижения доли сельского 

хозяйства и роста промышленности и сферы услуг. Эти два региона страны занимают лидирующие 

положения в производстве электроэнергии, цветных металлов (ртути, сурьмы, золота), угля и 

нефтепродуктов. Также в этих областях производятся основная часть производимой в республике хлопка, 

табака, овощей и фруктов, абрикосов т.д. Указанные регионы имеют высокий потенциал для дальнейшего 

развития агропромышленного комплекса, гидроэнергетики, перерабатывающей промышленности 

(текстильной), возрождения угольной промышленности и промышленности стройматериалов и цветных 

металлов.  

В третью группу слаборазвитых экономических регионов входят Ошская, Нарынская и Таласская 

области республики. В указанных выше областях республики в структуре региональной экономики 

удельный вес сельского хозяйства превышает 40,0 %. Более того отмечается тенденция снижения 

удельного веса промышленности, что обуславливает самые низкую долю развития промышленности в 

республике. Также сравнительно с указанными выше областями страны в этой группе слабо развита сфера 

услуг и торговли. Практически эти регионы в республиканской специализации экономики выступают как 

преимущественно сельскохозяйственные регионы. Однобокое, преимущественно сельскохозяйственная 

специализация региональных экономик отмечена в так называемых малых регионах страны-Таласская и 
Нарынская области. Более того в самом сельском хозяйстве наблюдается тенденция монопольного 

развития животноводства (в Нарынской области) и производства зернобобовых культур- фасоли (в 

Таласской области), что суживают возможности организации высокоэффективного агропромышленного 

производства. 

Однобокое, сырьевое развитие экономик этих областей республики сказывается на низком уровне 

населения этих регионов и соответственно их низких доходах, что обусловливает растущую миграцию 
местного населения. Несмотря на то, что среднедушевые доходы населения в целом по республике 

составляют 4074 сом, имеются также существенные региональные различия как в ее объемах, так и в ее 

структуре. Прежде всего следует отметить превышение среднереспубликанского уровня только в двух 

областях-в Чуйской и Ошской соответственно на 9,2 и 3,8%. Самые низкие среднемесячные доходы 

населения установлены в Джалал-Абадской ,Таласской и Нарынской областях, в которых уровень доходов 

на 18,5; 12,5и 18,8 % ниже среднего ее уровня по республике (рис.1). 

Самую большая доля в структуре доходов на республиканском уровне приходится на заработную плату 

(40,0%). Однако в региональном разрезе значение этого источника дохода также сильно колеблется. Так 

самая высокая доля заработной платы отмечается в Чуйской (57,0) и в Иссык-кульской областях (36,0%), 

что обусловлено ростом численности занятых в организованных формах предпринимательской 

деятельности. В то же время в Нарынской, Таласской, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях, 

где основная часть занята в неорганизованных формальных секторах экономики (сельское хозяйство, ЛПХ 

и т.д.) доля заработной платы в общих доходах населения заметно ниже среднереспубликанского ее уровня. 
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Рисунок 1. Доходы по территории Кыргызской Республики (в среднем на душу населения, сомов в 
месяц),2015г. Источник: Данные Нацстаткома КР 

Важным источников доходов населения регионов страны являются доходы вне территории страны или 

денежные переводы отечественных мигрантов из-за рубежа. При средней доле этого источника дохода в 

5,6 % по республике, в среднедушевых доходах населения Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 

областей денежные поступления мигрантов играют существенную роль и занимают соответственно 18,6; 

11,0 и 10,3%. Это косвенно подтверждает растущую миграцию населения из этих регионов страны. В то 

же время в остальных регионах страны значение данного источника доходов практически нулевое или 

незначительное. Практически незначительна в структуре доходов населения всех регионов доходы от 

собственности, в частности от аренды земли или имущества. Значение этого источника доходов немного 

превышает среднереспубликанские уровни в Чуйской и Иссык-Кульской областях, что определяется 

наличием спроса использования земли на условиях аренды.  

Существующие различия и диспропорции территориального развития во многом обусловлено 

различиями в экономических потенциалах регионов и эффективности регионального управления. Если на 

начальном этапе рыночных преобразований в этом превалировали различия природных условий, уровня 

развития производительных сил, то по мере реформирования они обострились, что привело к 

существенным региональным диспропорциям социально-экономического развития, что в целом 

отражается на неустойчивости развития экономики страны. Также диспропорции регионального развития 

являются следствием недостаточного и несвоевременного принятия эффективных мер комплексного 
развития регионов . 

В современных условиях социально-экономического развития Кыргызстана имеется ряд специфических 

проблем регионального развития, решение которых актуализирует задачи стратегического управления 

региональным развитием: углубление дифференциации уровней и темпов регионального развития, 

обусловленное турбулентным характером развития национальной экономики и различной реакцией на них 
региональных экономик; усиление в региональных экономических системах слаборазвитой структуры 

региональной экономики, в основном опирающегося на трудоемкие сырьевые отрасли (сельское 

хозяйство); слабая инвестиционная привлекательность регионов, острый дефицит инвестиционных 

ресурсов в региональных экономиках, ограничивающие возможности их индустриально-инновационного 

развития; неэффективность сложившейся системы управления регионального развития, низкий потенциал 

региональных и местных органов государственного управления в организации стратегического управления 

региональным развитием; отсутствие прямой связи регионов республики и слабая включенность 

региональных формирований в интеграционные процессы. 

В условиях дальнейшего углубления экономической интеграции стратегическое управление 

региональным развитием направлено на реализацию следующих задач региона: обеспечение 

долгосрочного устойчивого и конкурентоспособного развития регионов; преодоление негативных трендов 

регионального развития в перспективе; эффективное использование региональных конкурентных 

преимуществ и обеспечение конкурентоспособного развития в условиях интеграции, формирование 
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устойчивой траектории регионального развития на основе разработки и реализации соответствующих 

отраслевых стратегий на территории региона и значительное улучшение показателей 

макроэкономического развития, повышение уровня и качества жизни населения региона.  

В этой связи, как показывает проведенный нами анализ, в Кыргызстане целесообразным является 

разработка и реализация адаптационной модели повышения конкурентоспособности региональной 

экономики. В адаптационной модели, на наш взгляд, решающая роль должна отводится стимулированию 

уровня экономического развития регионов. В связи с необходимостью эффективной интеграции и развития 

национальной экономики в рамках ЕАЭС, на наш взгляд, целесообразно стимулирование экономического 

роста перспективных регионов страны в форме зон опережающего развития. Региональное развитие по 

адаптационной модели на основе дополнительного экономического стимулирования опережающего 

развития региональных экономик в перспективе приведет к существенному сглаживанию диспропорций 

регионального развития. 

В Кыргызстане, как известно принята концепция регионального развития, где основной упор в развитии 

регионов делается на выбор городов в качестве локомотивов регионального развития. Причем, концепция 

регионального развития, конечно, должна логически завершена конкретными программами развития этих 

городов, в которой необходимо предусмотреть организационно-экономические и финансовые меры по их 

реализации. С учетом того, что 2018 год в Кыргызстане провозглашен годом развития регионов, следует 

от решения локальных проблем региона переходить к решению в целом проблем развития каждого 

региона. Следовательно, для более полной реализации потенциала регионов и его конкурентных 
преимуществ в условиях интеграции национальной экономики в ЕАЭС в отношении каждого региона 

целесообразно разработать в рамках общей модели стратегического управления региональную стратегию 

развития. Учитывая, что в республике из 7 областей наиболее проблемными регионами являются 

Нарынская, Таласская и Ошская области первоочередной задачей становится обеспечение динамичного 

развития этих областей. Было бы целесообразным, разработать государственную комплексную программу 

развития малых регионов, принять соответствующий закон.  

При разработке моделей стратегического управления региональным развитием в условиях Кыргызстана 

также следует учитывать особенностей расположения и развития регионов. Особенно это касается 

приграничных регионов, статус которых следует учитывать при формировании целей и задач 

стратегического управления их опережающего развития. Стратегическое управления регионами донорами 

должна идти в направлении превращения их в полюса развития национальной экономики Кыргызстана в 

условиях ЕАЭС. Для слаборазвитых регионов стратегическое управления их развития должно обеспечить 

улучшение инвестиционной привлекательности. 

Основными экономическими механизмами реализации стратегического управления регионального 

развития являются: совершенствование механизма выравнивания уровня экономического развития и 

бюджетной обеспеченности депрессивных и слаборазвитых регионов в преодоления территориальных 

диспропорций; совершенствование механизма нормативного планирования и финансирования расходов по 

предоставлению государственных услуг региональному развитию; расширение использования 

финансовых инструментов для увеличения количества финансовых источников, способствующих 

увеличению доходной части бюджета региона. 

Одним из лейтмотивов экономического развития Кыргызстана в условиях евразийской интеграции 

должна стать опора на внутренние источники роста, мобилизации внутренних резервов. В этой связи 

необходимо рассматривать проблему повышения конкурентоспособности национальных экономик также 

в ее региональном аспекте как возможность более эффективного использования преимуществ регионов, 

направленных не только на достижении общепринятых критериев конкурентоспособности национальных 

экономики, но и с точки зрения вклада регионов в социально-экономическое развитие страны. 

Кыргызстану в условиях ее развития в рамках ЕАЭС, необходимо стремиться достичь конкурентных 

преимуществ именно в направлении использования богатейших природных ресурсов, связанных с 
наличием самого крупного в центрально азиатском регионе гидроэнергетического потенциала, 

месторождений золота и других цветных металлов, строительных материалов и др. Весьма перспективные 

направления евразийская интеграция представляет для развития сельскохозяйственного и всего 

агропромышленного производства страны. 

Одним из существенных факторов сбалансированного развития регионов, совершенствования структуры 

региональной экономики, решения задач комплексного социально-экономического развития территорий на 
современном этапе является ускоренное развитие процессов урбанизации в регионах. Ключевым 

направлением повышения уровня урбанизации территориального развития в условиях Кыргызстана 

является совершенствование инвестиционной политики государства и развитие инфраструктуры в 

регионах. Как известно, аграрный характер экономик большинства регионов страны в силу специфики 

организации и рисков инвестиционной деятельности в отрасли, ограничивает приток инвестиций. 

Стимулирование привлечения иностранных и отечественных инвестиций в сельские регионы, наряду с 
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реализацией крупномасштабных государственных инфраструктурных проектов страны, станет фактором 

урбанизации и устойчивого развития сельских регионов страны . 

 3  Заключение 

Выводы: 

 функционирование Кыргызской Республики в ЕАЭС актуализирует проблему стратегического 

управления региональным развитием, поскольку будут созданы существенные предпосылки для 
эффективной трансформации и более полному и эффективному использованию экономического 

потенциала регионов страны. 

 в Кыргызстане целесообразным является разработка и реализация адаптационной модели 

стратегического управления роста конкурентоспособности региональной экономики, в которой 

решающая роль должна отводится стимулированию уровня экономического развития регионов. 

 основными экономическими механизмами реализации стратегического управления регионального 

развития являются совершенствование механизма выравнивания уровня экономического развития, 

нормативного планирования и финансирования государственных расходов в целях обеспечения 

конкурентоспособного регионального развития. 

 для более полной реализации потенциала регионов и его конкурентных преимуществ в условиях 

интеграции национальной экономики в ЕАЭС в отношении каждого региона целесообразно 

разработать в рамках общей модели стратегического управления региональную стратегию развития. 
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Abstract 

In Kyrgyzstan, are 10 399 small businesses and 710 medium-sized enterprises. Most of them are headed by 

entrepreneurs who, starting from scratch, overcome countless obstacles, as many entrepreneurs do not have the 

notion and skills in doing business. But, nevertheless, there is a positive tendency in entrepreneurs to get 

knowledge on the legal conditions of the enterprise, taxation, accounting, analysis of their financial condition, and 

business planning. All this knowledge is necessary, but they cover the microlevel, while for an adequate, 

sustainable and profitable development there is an objective need for analyzing the macro environment of the 
business. 

In this report, we will consider the relevance of the use of certain marketing tools with which you can identify 

the threats and opportunities facing domestic business, as well as assess the impact of global factors that 

predetermine the future development of the business environment. 

Research in this area is currently being carried out by the Institute of Economics of the National Academy of 

Sciences of the Kyrgyz Republic within the framework of the Government Development Program "Jany Doordo 

- kyrk kadam (2018-2023) Kadam 8" Support for Small and Medium Enterprises. 

Большинство малых и средних предприятий Кыргыской Республики возглавляют предприниматели, 

которые, начав с нуля, преодолевают бесчисленные препятствия, так как многие предприниматели не 

имеют понятия и навыков в ведении бизнеса. Но, тем не менее, наблюдается положительная тенденция в 

получении предпринимателями знаний по правовым условиям работы предприятия, налогообложению, 

бухгалтерскому учету, анализу своего финансового состояния, а также бизнес планирования. Все эти 

знания необходимы, но они охватывают микроуровень, в то время как для полноценного, устойчивого и 

прибыльного развития существует объективная необходимость в проведении анализа макросреды бизнеса.  

Исследования в этой области в настоящее время проводятся Институтом Экономики Национальной 

Академии Наук Кыргызской Республики в рамках правительственной Программы развития «Жаны доорго 

– кырк кадам» («Сорок шагов в будущее»). Правительством Кыргызской Республики в рамках данной 

Программы определен Кадам (Шаг) 8 «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Где 

декларировано, что «шаг» в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (далее МСП) будет 

основан: «на идее экономического прагматизма, которая выражает взаимодоверие между всеми 

экономическими агентами страны, тесное и честное сотрудничество, компромисс – между государством, 

населением, малыми и крупными предприятиями» (Программа Правительства Кыргызской Республики 

«Жаны доорго – кырк кадам», 2018а). 

Государство «обещает» направить свои усилия на обеспечение необходимых условий для эффективного 

и динамичного роста МСП. А именно для этого будет (Программа Правительства Кыргызской Республики 

«Жаны доорго – кырк кадам», 2018b):  

1) осуществлено делегирование определенных функций и полномочий государства;  

2) выдача разрешительных документов, функций лицензирования, регистрации и контроля будут 

переведены в электронный формат; 

3) будут открываться центры обслуживания бизнеса, которые станут так называемым «фронт офисом» 

государственных органов при выдаче лицензионно-разрешительных документов; 

4) будут обеспечиваться защита предпринимателей и продвижение предпринимательских инициатив.  

Государство согласно заявленной Программе обеспечивает необходимую нормативную правовую базу, 

поддерживает инициативы, создает необходимую инфраструктуру с целью обеспечения необходимого 
функционирования и саморегулирования МСП. В данной Программе упоминается о необходимости 

проведения «радикальной реформы в сфере налогообложения малого и среднего бизнеса».  

Безусловно, при условии поступательного, взвешенного и эффективного претворения данной 

Программы в жизнь, у МСП появится больше доверия к государственным структурам, поскольку 
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первостепенное назначение бизнеса состоит в том, что – именно он должен обеспечивать общество 

необходимыми материальными и нематериальными благами (Койчуева М.Т., 2014a). 

Именно МСП является экономической базой формирования социальной группы людей, которая 

представляет так называемый «средний класс». И, если «средний класс» (который должен составлять 

основную часть населения) незначителен, это закономерно приводит к росту бедных слоев населения и 

социальной напряженности.  

 2016 2017 

Объем валовой добавленной стоимости, произведенной 

субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. сомов 
186 601,5 204 796,3 

малые предприятия 

средние предприятия 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

индивидуальные предприниматели 
 

35 943,5 

18 928,4 

35 767,4 

95 962,2 

34 055,9 

22 217,5 

38 134,4 

110 388,5 

Удельный вес валовой добавленной стоимости малого и среднего 

предпринимательства в ВВП, в процентах 
39,1  39,3 

малые предприятия 

средние предприятия 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

индивидуальные предприниматели 
 

7,5 

4,0 

7,5 

20,1 

6,5 

4,3 

7,3 

21,2 

Удельный вес валовой добавленной стоимости малого и среднего 

предпринимательства в ВВП без предприятий по разработке 
месторождения Кумтор, в процентах 

43,6 43,5 

Таблица 1. Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства в Кыргызской 

Республике Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

 2016 2017 

Количество действующих малых и средних предприятий, единиц 11 013  11 109 

малые предприятия 

средние предприятия 
 

10 289 
724 

10 399 
710 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, тыс. человек 
463,7  473,7 

малые предприятия 

средние предприятия 

индивидуальные предприниматели 
 

51,0 

33,5 

379,2 

51,0 

32,9 

389,8 

Выручка (валовой доход) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, млн. сомов 
98 984,7 111 681,9 

малые предприятия 

средние предприятия 
 

60 464,1 

38 520,6 

71 217,3 

40 464,6 

Выручка (валовой доход) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к общему объему республики по реальному 
сектору экономики 

28,3  28,9 

малые предприятия 

средние предприятия 
 

17,3 

11,0 

18,4 

10,5 

Объем промышленной продукции, произведенной субъектами МСП, 
млн. сомов  

41 124,0 47 192,5 

малые предприятия 

средние предприятия 

индивидуальные предприниматели 
 

15 709,1 

14 531,0 

10 883,9  

19 083,4  

15 868,0 

12 241,1 

Объем промышленной продукции, произведенной субъектами МСП, в 

процентах к общему объему республики  
20,1  20,4 

малые предприятия 

средние предприятия 

индивидуальные предприниматели 
 

7,7 

7,1 

5,3 

8,3 

6,9 

5,3 

Таблица 2. Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства в Кыргызской 

Республике Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
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В Кыргызстане функционируют 10 399 малых и 710 средних предприятий при этом рост количества 

МСП по отношению к предыдущему году составил менее 1-го процента (Национальный статистический 

комитет Кыргызской Республики, 2018b). Удельный вес валовой добавленной стоимости МСП в ВВП 

Кыргызской Республики весьма незначителен – 39,3 процента (Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики, 2018а), тогда как в некоторые странах, включая высокоразвитые, его доля 

составляет более 60-ти процентов. 

Помимо своей незначительности, о чем, к сожалению, констатирует статистика, МСП в Кыргызстане 

еще и нестабильно и, следовательно, не играет важной роли в экономике. Судя по статистике, в большей 

степени на экономику страны в МСП играют индивидуальные предприниматели (ИП). Но стратегически, 

индивидуальные предприниматели бесперспективны. И выход здесь практически один – в формировании 

коллективных хозяйств, в объединении и кооперации в разных формах хозяйствования (Койчуева М.Т., 

2014b).  

Еще каких-то 10-15 лет назад перед кыргызскими предпринимателями стояла одна задача – движение 

вперед. МСП в Кыргызстане в большей степени развивалось по наитию. Так, большее внимание уделяли 

тому что, как и сколько производить и системе кадров, на микроуровне. Достаточно было стремления 

вперед, нежели планировать, анализировать, прогнозировать. То, что производилось – продавалось. Тем не 

менее, и в то время предпринимателей волновали два направления в бизнес-процессах: управление 

человеческими ресурсами (УЧР) и маркетинг. (Кадзунори Хоригути, 2010).  

Исходя из многолетнего опыта консультирования МСП по бизнес-планированию, мы пришли к выводу, 

что большинство малых и средних предприниматели прекрасно разбираются во внутренних процессах 

своего бизнеса, но испытывают затруднения при анализе влияния внешней среды. В то время как 

макроэкономическая среда оказывает огромное влияние на каждый и любой бизнес без исключения. В 

Макросреде существует множество факторов, которые, если их не учитывать, могут уничтожить бизнес. А 

для того, чтобы нивелировать влияние негативных факторов, необходимо понимать, что такое 
макроэкономический анализ и как делать это самостоятельно. 

Существует множество маркетинговых теорий, наиболее популярные из которых: Balanced Scorecard, 

The Marketing Mix, SWOT Analysis, Stakeholder Mapping, The consumer decision making process, Maslow's 

hierarchy of needs, PESTEL Analysis. В принципе каждая из перечисленных теорий содержит элементы 

анализа влияния на бизнес макросреды.  

Наиболее популярным у кыргызстанских предпринимателей является SWOT анализ, в котором 

рассматриваются четыре области бизнес среды: сильные стороны (S), где определяются преимущества 

бизнеса в конкурентной среде; слабые стороны (W), при определении которых предприниматель должен 

быть объективен; возможности (O), - определение внешних тенденций, которыми можно воспользоваться; 

угрозы (T) – внешние условия, которые могут оказывать негативное влияние на бизнес. 

SWOT-анализ – это процесс, в котором команда менеджеров определяет внутренние и внешние факторы, 

которые могут повлиять на будущую производительность компании. Сильные и слабые стороны компании 

– это внутренние факторы. Возможности и угрозы касаются внешних факторов по отношению к компании, 

- факторов окружающей среды. SWOT-анализ проводится в рамках общего процесса корпоративного 

планирования, в котором финансовые и операционные цели устанавливаются на предстоящий год, и для 

достижения этих целей создаются стратегии. Данный метод маркетингового анализа очень популярен в 

кыргызстанский бизнес среде и позволяет в равной степени оценить потенциал бизнеса, как на микро, так 
и на макроуровнях. Но, учитывая нестабильность предпринимательской инфраструктуры, данного анализа 

бывает недостаточно. И, здесь, целесообразно использовать анализ PESTEL, который является основой 

или инструментом, используемым маркетологами для анализа и мониторинга факторов макро 

экологической (внешней маркетинговой среды), которые оказывают влияние на предприятие. И здесь, 

немаловажно то, что результат используется для выявления угроз и слабых сторон, которые будут далее 

использоваться в SWOT-анализе. 

Анализ PESTLE используется для оценки внешних факторов, влияющих на бизнес: политические (P), 

определяющие, как текущие политические тенденции могут влиять на развитие и рост бизнеса; 

экономические (Е), определяющие влияние процентных ставок, налогов, фондового рынка, доверия 

потребителей и других экономических показателей; социальные (S), изучающие изменения в образе жизни, 

рекламные цели, этику, демографию и культуру; технологии (Т), влияющие на технологические процессы 

компании; правовые (L), дающие возможность предвидеть любые новые законы и правила, которые могут 

повлиять на предпринимательскую деятельность; окружающая среда, - факторы которой, также следует 

учитывать.  

Зачем использовать анализы SWOT и PESTLE? Анализ SWOT и PESTLE используется для 

систематической и тщательной оценки нового бизнеса или проекта. Этот процесс дает лицам, 

принимающим решения, лучшее понимание изменений, которые могут произойти, и влияние, которое эти 

изменения могут оказать на их бизнес. Хотя анализ SWOT-ориентирован на внутренние сильные и слабые 
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стороны компании, анализ PESTLE концентрируется на внешних факторах. Совместное использование 

обоих методов дает всестороннюю оценку проекта. 

Преимущества использования SWOT и PESTLE. Когда используется два метода вместе, то они: 

обеспечивают простую, но действенную структуру для проведения анализа; объединяет различные навыки 

с общей целью, выявляет потенциальные угрозы и помогает уменьшить их воздействие; стимулирует 

стратегическое мышление; помогает найти новые возможности и оценить влияние тех или иных решений 

до их внедрения. 

Анализ SWOT и PESTLE - полезные инструменты для бизнес менеджеров для оценки плюсов и минусов 

бизнес решений. Они могут применяться как для крупных проектов, так и для небольших компаний, таких 

как маркетинговые кампании, реорганизации, новые методы производства и внедрение новых продуктов. 

Процесс анализа объединяет взгляды сотрудников и приводит к лучшему пониманию, принятию и 

успешной реализации проектов. 

Эти маркетинговые теории не являются новыми, и достаточно активно используются в современном 
кыргызстанском бизнесе, в тех компаниях, которые нацелены на развитие своего бизнеса. Но, анализ 

макросреды, осуществляемый предпринимателем, преследует цели – развитие его личного бизнеса. Как не 

парадоксально это звучит, - исследование макросреды предпринимателем осуществляется для 

совершенствования микросреды бизнеса. И это прекрасно, при условии, если это дает позитивный эффект! 

Но, проблема в том, что, несмотря на то, что развитие МСП является одним из основных направлений 

развития Кыргызской Республики, и достаточно много исследований и стратегий развития декларируются, 

до сих пор нет качественно обоснованного анализа влияния макросреды на развитие МСП. 
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Диффузные Процессы Как Фактор Успеха И Масштабности В 

Развитии Инновационной Экономики 

Diffuse Processes as a Factor of Success and Scale in the 

Development of Innovative Economy 

Ph.D. Candidate Diliara Suleeva (Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

The article deals with the problems of coordination and regulation of the innovation process by the state in the 

Kyrgyz Republic. The objective necessity to use innovative schemes for its successful development forces the 

economies of different countries to develop all new innovative programs. Moreover, in the context of the ongoing 

systemic global financial crisis, the issue of investing in innovative projects is becoming more relevant, on the one 
hand, and more problematic on the other: there is a significant reduction in funding for research and development. 

But even if the means for investing innovations is quite enough, do not stop using new technologies only for the 

production process, you need to establish effective links, improve delivery methods, using different logistics 

schemes. It is important that both the state and entrepreneurs take an active joint participation in the dissemination 

of innovations, since without diffuse processes of success from the introduction of innovations can be achieved, 

but only for a short period. The proposed article analyzes the factors of successful development of innovative 
economies and considers the possibility of promoting the innovation process in the Kyrgyz Republic through 

systemic diffusion. 

 

Объективная необходимость использовать инновационные схемы для своего успешного развития 

заставляет экономики разных стран разрабатывать все новые инновационные программы. Причем, в 

условиях продолжающегося системного мирового финансового кризиса, вопрос инвестирования 

инновационных проектов становится с одной стороны, все более актуальным, а с другой – более 

проблематичным: происходит значительное сокращение финансирования исследований и разработок.  

Но даже, если средств для инвестирование инноваций оказывается вполне достаточно, не стоит 

останавливаться на использовании новых технологий только для производственного процесса, необходимо 

налаживать эффективные связи, улучшать способы доставки, используя различные логистические схемы. 

Важно, чтобы и государство, и предприниматели принимали активное совместное участие в 
распространении инноваций, поскольку без диффузных процессов успеха от внедрения инноваций 

добиться можно, но лишь на кратковременный период. 

В предлагаемой статье проводится анализ факторов успешного развития инновационных экономик и 

рассмотрена возможность продвижения инновационного процесса в КР за счет системной диффузии. 

В условиях продолжающегося системного мирового финансового кризиса, проблема инвестирования 

инновационных проектов становится все более актуальной. 

Низкие темпы роста мировой экономики последнего десятилетия (в этот период рост мирового ВВП 

составил в среднем не более 3,4%) на фоне слабости банковской системы Европы, избыточной 

задолженности в Китае и неоправданно жесткого финансового регулирования в США, привели к 

значительному сокращению государственных и частных инвестиций в инновации. 

Мировая практика финансирования инноваций свидетельствует о нежелании и страхе большинства 
частных инвесторов вкладывать свои средства без определенной поддержки и гарантий со стороны 

государства. А государства, в свою очередь, просто не в состоянии регулировать и поддерживать 

инновационный процесс. 
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График 1. Влияние ВВП на финансирование исследований и разработок (%). Источник: World Bank, 
2017. World Development Indicators, http://www.worldbank.org. 

На графике 1 наглядно можно увидеть, как при резком падении мирового ВВП в период кризиса, 

произошло значительное сокращение всех исследований и разработок, в том числе и в бизнесе, т.е. налицо 

прямая зависимость от ВВП, соответственно, и возможностей бюджета для финансирования различных 

инновационных программ. 

Но, с другой стороны, проблема глобального недоедания заставляет многих задумываться об 
использовании всевозможных альтернатив дефицитным природным ресурсам именно за счет инноваций. 

По данным Всемирного Банка [1] «преблизительно один из девяти человек в мире в настоящее время 

страдает от голода. Один из трех плохо питается в той или иной форме. Кроме того, глобальный спрос на 

продукты питания, как ожидается, увеличится, по крайней мере на 60 процентов к 2050 году»; чтобы 

накормить население 10 миллиардов, инновации в сельском хозяйстве крайне необходимы. Радует и 

обнадеживает тот факт, что исторически, сельскохозяйственные инновации доказали свою 
состоятельность и высокую эффективность. Такие направления как пастеризация, охлаждение, 

механизация и так называемая «зеленая революция» привели к росту мировых запасов продовольствия и 

вызвали реальное социально-экономическое развитие. 

Одной из основных целей глобального устойчивого развития [2] является “сокращение голода, 

достижение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства”; 

причем, многие решение этого вопроса видят именно в инновациях. 

В то время как дроны, спутниковые датчики, робототехника и виртуальная реальность все чаще 

используются в сельском хозяйстве всего мира, нет глобального распространения инноваций в 

улучшающих процессах и услугах, которые могут возникнуть по сельскохозяйственной цепочке 

добавленной стоимости, к примеру, от выбора семян для кондиционирования, транспортировки и 

распределения. 

Существенной проблемой в это связи, как правило является плохая инфраструктура, нехватка ликвидных 

средств, недостаток информации и осведомленности, особенно, в развивающихся странах. Так, в Индии, 

40 % всех свежих продуктов погибают раньше, чем они добираются до конечного потребителя.  

Вполне очевидно, что недостаточно использовать новые технологии только для производства, 

необходимо налаживать эффективные связи и улучшать способы доставки, т.е. использовать 

логистические схемы. 

Важность координации и регулирования инновационного процесса со стороны государства становится 

все более очевидной. Необходимо преодолевать провалы рынка, активно инвестировать НИОКР и 

образование, устранять барьеры в глобальной торговле сельскохозяйственными и продовольственными 

товарами. Кроме того, необходимо уменьшить разрыв между НИОКР прорывов и широким реальным 

внедрением технологий и методов. 

В частности, африканские страны, расположенные к югу от Сахары, длительное время продолжают 
получать доход от своих ранних волн сельскохозяйственных инноваций. 

https://knowledge.insead.edu/sites/www.insead.edu/files/images/gii_fig_1.jpg
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Вместе с тем, и бизнес сектор должен принимать активное участие в распространении таких инноваций 

во всем мире. Без диффузных процессов успеха от внедрения инноваций добиться можно, но лишь на 

кратковременный период; длительный успех и масштабность достигается именно за счет желания бизнеса 

распростанять инновации. 

Автором исследования был проведен анализ того, что позволило определенным странам стать лидерами 

глобального инновационного процесса. 

Следует отметить, что седьмой год подряд Швейцария признается самой инновационной экономикой, 
затем идут Швеция и Нидерланды, периодически разделяющие вторую и третью позицию в этом рейтинге. 

Замыкает десятку самых инновационных стран Ирландия. Важно отметить, что залогом успеха развития 

инноваций в экономике является не только массовое повсеместное внедрение новых технологий, а в 

большей степени (и успешные инновационные экономики тому подтверждение) создание инновационных 

экосистем, которые позволяют инновациям распространяться. 

Вполне очевидно, что сама по себе инновация не представляет особой ценности, пока не начнет 
развиваться диффузный процесс. Важно запускать механизм повышения производительности инноваций 

именно на основе инновационных ресурсов, таких как нормативно-правовая среда, технологии, знания и 

инфраструктура. Швейцария, потому и является самой инновационной экономикой, что в ней запущен 

механизм «трансформации имеющихся инновационных ресурсов в инновационные процессы». 

К сожалению, кыргызская экономика является ярким примером практически отсутствия диффузного 

инновационного процесса в экономике.  

Многие годы мы продолжаем сетовать на нехватку (или отсутствие) финансирования НИОКР. Но 

проблема ведь не только в этом.  

Возьмем, к примеру, весьма перспективное направление кыргызской экономики – животноводство. Его 

развитию способствуют природно-климатические условия (сельскохозяйственные угодья занимают более 

80% всей территории республики). 

Следует отметить, что в последние годы наметилась устойчивая тенденция роста поголовья 

сельскохозяйственных животных. 

Примечательно, что в 2017 году впервые за 20 количество овец в Кыргызстане превысило 6 млн голов, 

крупного рогатого скота более 1,5 млн голов, из них коров – 769 тысяч, свиней – 51 тысяча, домашней 

птицы – 5,6 млн. 

Несмотря на это, стране пока не удается наладить экспорт своего мяса. Более того, в 2017 году импорт 

этого продукта в 37 раз превысил экспорт. 

По данным Нацстаткома, в том году страна экспортировала за рубеж мяса и мясной продукции на 623 

тысячи долларов, импорт составил 22,4 млн долларов. Для сравнения, объем поставок за границу обычных 

лампочек превысил 8,2 млн долларов. 

Именно отсутствие инфраструктуры привело к тому, что ежегодно производя около 212 тысяч тонн мяса, 

страна экспортирует только около 1 тысячи тонн. 

По сути, фермеры предоставлены сами себе: из-за отсутствия стандартизированных скотобойн стало 

проще продавать живой скот, таким образом развивая производство без цепочки добавленной стоимости, 

что никак не способствует развитию переработки продукта и инфраструктуры. 

По нашему мнению, необходимо запустить логистическую систему взаимосвязи производителя-

фермера, мясокомбинатов, соответствующих международным стандартам ISO, HACCP и конечного 

потребителя. 

Возможно, создание программного приложения по взаимодействию вышеперечисленных направлений 

должно способствовать развитию отрасли и увеличению экспорта кыргызского мяса. 
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Abstract 

The article analyzes the role of free economic zones in Uzbekistan and the investment attractiveness of the 

country and further improvement of this area. Factors affecting the volume of foreign investment entering free 
economic zones. The concept of integrating science and production, the organization of scientific laboratories in 

regional small economic zones, the processes of their development. Strategic plans for the development of the 

national economy, the introduction of the experiences of developed countries, the formation and renewal of foreign 

economic relations. Also, current barriers were carefully studied, relevant conclusions and recommendations for 

the further development of this sector were presented. 

 1  Введение 

Главной особенностью свободных экономических зон для экономики страны являются специально 

обозначенные территории с четко определенными административными границами и отдельные правовые 

процедуры, предназначенные для привлечения внутреннего и внешнего капитала, перспективных 

технологий и опыта управления для быстрого социально-экономического развития региона.Свободные 

экономические зоны, как важная часть мировой экономики, продемонстрировали положительный эффект 

во многих странах в привлечении иностранных инвестиций. Свободные экономические зоны доступны в 

разных странах различными способами, что в значительной степени является особенностью 

привилегированных условий, введенных в этих регионах. Эта благоприятная среда является одним из 

наиболее эффективных способов привлечения иностранных инвестиций. Свободные экономические зоны 

являются одним из основных факторов интеграции и процессов глобализации, поскольку свободные 
экономические зоны могут привести к интернационализации капитала за счет привлечения иностранных 

инвесторов и интеграции транснациональных компаний на более высокий уровень. 

В контексте интеграции экономики Узбекистана в глобальную экономическую систему, реализации 

ориентированной на экспорт политики экономического развития в нашей стране, развития экспортно-

ориентированной продукции, вывоза за рубеж и использования свободных экономических зон , а также в 

нашей стране опыт внешнеполитической политики развитых стран, особенно быстрорастущих экономик 
мира, включая Китай, Германию, Францию, Японию, Южную Корею, Сингапур и другие страны, в 

осуществлении «политики открытых дверей» и привлечении иностранных инвесторов Эффективное 

использование этого продукта окажет положительное влияние на развитие нашей национальной 

экономики. 

Соответственно, вопрос об увеличении внешнеторгового и экспортного потенциала страны путем 

либерализации внешнеэкономической деятельности в формировании национальной экономики с учетом 
особенностей перехода к рыночной экономике в нашей стране, особенно тех, которые накоплены в мировой 

экономике и требует необходимости дальнейшего совершенствования методов организации и 

регулирования свободных экономических зон в нашей стране в соответствии с законами. Одним из 

наиболее важных вопросов сегодняшнего дня является эффективное использование опыта и методов 

зарубежных стран в организации и функционировании свободных экономических зон. 

В частности, в третьем направлении Постановления Президента Республики Узбекистан 
Ш.М.Мирзиеева «О стратегии действий для дальнейшего развития Республики Узбекистан», который 

называется «Дальнейшее развитие и либерализация экономики», важно обеспечить устойчивость 

национальной экономики, внедрение современных технологий для производства конкурентоспособной 

продукции, экспортно-ориентированных продуктов и материалов, внедрение современных принципов и 

механизмов транспортно-логистической инфраструктуры, внедрение современных принципов и 

механизмов развития предпринимательства и привлечение инвестиций для иностранных инвесторов будет 

способствовать деятельности свободных экономических зон и эффективности привлечения иностранных 

инвестиций. 
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 2  Анализ предметных вопросов. 

Ученые-иностранные экономисты Е.А.Ддокушин, Ю.Гергер и узбекский экономист Ермахмудов о 

важности свободных экономических зон для привлечения иностранных инвестиций в практику мировой 

экономики, международного опыта и международных норм, а также способы их регулирования , Г. А. 

Мелибаевой, А. А. Исаджанова. Широко используются доклады и статистические сборники 

международных организаций, статьи зарубежных экспертов и экспертов. 

Методология исследования. 

В ходе исследования увеличение объема иностранных инвестиций привело к недавним экономическим 

реформам и их результатам в рамках свободных экономических зон, а также привлечению иностранного 
капитала в свободные экономические зоны страны, их эффективности, факторам, влияющим на них, 

методы гипотезы, статистический, сравнительный и систематический подход широко использовались в 

научных выводах и рекомендациях. Сформулированные выводы и рекомендации имеют отношение к 

развитию национальной экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Анализ и результаты. 

Сегодня важно создать свободные экономические зоны для развития национальной экономики, 

диверсификацию ее структуры, производство высокотехнологичной продукции, привлечение 

иностранных инвестиций, потому что в свободных экономических зонах существуют благоприятные 

условия для инвесторов, что увеличивает приток иностранных инвестиций и современных технологий в 

страну. Поэтому свободные экономические зоны являются важным инструментом развития национальной 

экономики и ее конкурентоспособности. 

В настоящее время свободные экономические зоны в Узбекистане эффективно действуют в Навоийском, 

Джизакском и Ангренском регионах. В частности, в свободной экономической зоне Навои сейчас 

насчитывается 124,2 миллиона человек. Всего было успешно реализовано 24 проекта в сотрудничестве с 

Южной Кореей, Великобританией, Италией, Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, 

Сингапуром и Россией. На существующих предприятиях производятся более 100 видов продукции и 

установлен непрерывный экспорт. В настоящее время 11 промышленных предприятий расположены в 
специальной промышленной зоне Ангрен [5]. 

В настоящее время предпринимаются меры по привлечению иностранных инвестиций в экономику 

Узбекистана, включая Свободные экономические зоны, что отражено на следующем рисунке, который в 

настоящее время отражает прямой приток прямых иностранных инвестиций в свободные экономические 

зоны (рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Динамика роста прямых иностранных инвестиций в Узбекистан (млн. Долл. США) 

Как видно из рисунка выше, за последние пять лет объем инвестиций в Узбекистане неуклонно растет, 

основной причиной для которого являются благоприятные условия и инвестиционный климат для 

иностранных инвесторов. В настоящее время наша страна проводит политику, ориентированную на 
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экспорт, для того чтобы производить больше ориентированных на экспорт продуктов, свободные 

экономические зоны пытаются привлечь иностранных инвесторов для создания благоприятных 

инвестиционных условий. Конечно, эта мера, в свою очередь, производит свой собственный эффект. 

Кроме того, в настоящее время в свободных экономических зонах нашей страны существуют 

благоприятные условия, например, инвесторы, преференции и многие возможности привлечения 

иностранных инвестиций. В результате размер общего иностранного капитала, приходящего в 

национальную экономику, что соответствует свободным экономическим зонам, постоянно растет. Объем 

привлеченных иностранных инвестиций в свободные экономические зоны показан на рисунке ниже 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Рост общих иностранных инвестиций в Узбекистан со стороны СЭЗ (% от общего объема 
инвестиций) 

Из этой картины видно, что в последние годы объемы притока иностранных инвестиций в СЭЗ 

неуклонно растут, и меры, принятые в нашей стране, дают положительные результаты. Ожидаются 

следующие результаты от привлечения инвестиций в нашу страну посредством реализации этих мер: «В 

2017-2021 годах планируется реализовать сетевые программы, охватывающие 649 инвестиционных 

проектов на сумму 40 млрд. Долларов США.  

В результате в течение следующих пяти лет производство промышленной продукции увеличится в 1,5 

раза, ее доля в валовом внутреннем продукте возрастет с 33,6% до 36%, доля перерабатывающей 

промышленности увеличится с 80% до 85% »[1]. 

Например, Административный совет Ангренской микроэкономической зоны утвердил 23 проекта на 

сумму около 458 млн. Долл. США. На сегодняшний день в микроэкономической зоне «Джизак» 

реализовано 13 проектов на сумму 51 млн долларов США (прямые и косвенные инвестиции в экономику). 

В этом году планируется увеличить число до 11 и привлечь к этой цели 156 миллионов долларов. [6]. 

Указ Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёева «О дополнительных мерах по активизации 

и расширению деятельности свободных экономических зон», подписанный 26 октября 2017 года, 

предусматривает последовательное развитие свободных экономических зон и расширение привлечения 

иностранных инвестиций является еще одним важным фактором [2]. 

Создание свободных экономических зон имеет большое значение для дальнейшего развития 

национальной экономики и ее экономических показателей, а также диверсификации национальной 

экономики. Через свободные экономические зоны страна выпускает конкурентоспособную продукцию на 

мировых рынках, привлекает зарубежное высокотехнологичное оборудование и технологии, 

технологические линии и модули, инновационные технологии [3]. 

В настоящее время подписано много декретов и указов для дальнейшего развития этой сферы. В 
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, в последние годы в трех регионах страны - 

Ургуте, Гиждуване и Хазораспе, создании свободных экономических зон Это свидетельствует о большом 

внимании в этой области [4]. 

Выводы и предложения. 

Подводя итог вышеуказанным исследованиям и анализу, наибольшая доля прямых иностранных 

инвестиций поступает в свободные экономические зоны, поскольку разные регионы страны имеют разные 
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предпочтения и удобства. Поэтому эффективное функционирование свободных экономических зон и 

объем привлечения иностранных инвестиций напрямую взаимосвязаны. 

Принимая во внимание текущую ситуацию и факторы, целесообразно провести следующие мероприятия 

для дальнейшего увеличения объема иностранных инвестиций: 

- дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности свободных экономических зон; 

- дальнейшее совершенствование банковской деятельности; 

- увеличить объем среднесрочных и долгосрочных инвестиционных программ; 

Если вышеупомянутые предложения будут реализованы на практике, объем инвестиций в нашей стране 

увеличится, что повысит конкурентоспособность национальной экономики. 
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Abstract 

In article experience of diversification of economy of the countries which economic complex is based on 

production of natural resources is investigated. In the context of the problems facing economy of Azerbaijan and 

in comparison to foreign countries the course and results of transformations, a role of non-oil sector in development 

of economy, the potential of positive impacts on country modernization and barriers on the way of realization are 

considered. The complex of factors – new technologies, institutional reforms, structural changes which in close 

interference significantly strengthened action of long-term sources of the advancing growth of branches of non-oil 

sector and its general economy role during the considered period is analyzed. Most important parties of 

transformation and diversification of economy are defined: transition of branches to modern technological base, 

functional complication of production, integration into the global markets. Mechanisms of achievement of 

sustainable development of non-oil branches of economy are characterized, influence of transformations is 
estimated. Need of development of the concept of sustainable development of not oil sector is noted. The purpose 

of article is the research of foreign experience of transformation and diversification of economy and development 

of recommendations about improvement of mechanisms and methods of achievement of sustainable development 

of non-oil branches of economy of Azerbaijan. In the context of transition of Azerbaijan to a way of innovative 

development it is important to compare the reached parameters of the considered sphere, to reveal common features 

and distinctions, to define weak links and comparative advantages of Azerbaijani non-oil sector.  

 1  Введение 

В экономике Азербайджана, основывающейся на добыч нефти и газа, основное место отведено горно-

добывающей промышленности, и доля сельского хозяйства в ВВП страны не является высокой. В во время 

протекания очень важных для азербайджанской экономики процессов, в Азербайджане, точно так же, как 

и в других странах пост-советского пространства, экспортирующих нефть и нефтепродукты, 

составляющие порядка девяноста процентов всего их экспорта, из за уменьшения в чувствительном объеме 

на мировом рынке цен на нефть, привело к небывалой важности обеспечения развития сельского хозяйства 

и дивертификация экспорта страны. 55,1% территории страны составляют земли, пригодные для сельского 

хозяйства. 30,1% этих территорий используются под посевные культуры. 

Добыча нефти является основой национального дохода Республики Азербайджан, ВВП которой на 50% 

наполняется за счет нефтяного сектора. Стремление отойти от экспортно-сырьевой модели странового 

развития, которой придерживалась экономика республики на протяжении десятилетий, основано на идее 

и принципах диверсификации и модернизации. Для этого в последние годы в Азербайджане ускоренными 

темпами развиваются не добывающие отрасли экономики , но ее обрабатывающие отрасли 

машиностроение, электротехническая и легкая промышленность, сельское хозяйство, а также сфера услуг.  

Вместе с тем, несмотря на достигнутые за последнее время положительные итоги деятельности 

несырьевых отраслей экономики Азербайджана, их динамика остается недостаточно устойчивой. 

Нефтяной добывающий сектор, являясь основой экономики республики, довлеет над несырьевым 

сектором, негативно отражаясь на природном, производственно-техническом и интеллектуальном 

страновом потенциале в целом. Поэтому одной из первостепенных задач азербайджанской экономики 

является поиск путей устойчивого развития несырьевого сектора, опережающего по темпам нефтяной 

сектор.  

По мнению авторов, важным и недооцененным по достоинству представляется опыт зарубежных стран 

с аналогичной Азербайджану сырьевой ориентацией. Особенно это соотносится с государственной 

политикой достижения устойчивого развития отраслей несырьевых секторов экономики. В ряде стран 

диверсификация экономики уже освоена – это Норвегия, Малайзия, Индонезия, Сингапур; какие-то страны 

находятся в переходной стадии, например, Алжир, Нигерия; немалое число стран имеет краткосрочную и 
долгосрочную перспективы внедрения в свои экономические основы диверсификации и модернизации, 

как-то: Ангола, Казахстан, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия [Mitchell, Stevens]. 

Именно промышленная диверсификация, ориентированная на внутренние и внешние вызовы и 

возможности, привела к повышению экспортной гибкости и конкурентоспособности Норвегии, Голландии, 
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стран Латинской Америки и Восточной Азии в 1980–1990-е гг. Положительные свидетельства развития 

экономик целого ряда стран позволяют продемонстрировать, как важно вовремя принять и изменить 

развитие национальных приоритетов в сторону индустриализации. Изучение и теоретико-практическое 

осмысление передового странового опыта может стать основой для обеспечения высокой эффективности 

и конкурентоспособности отраслей несырьевой сферы в Республике Азербайджан. В то же время анализ 

выработанных методов и подходов в макроэкономической политике по ускоренному росту несырьевого 

сектора не может не отразиться на реализации поставленных перед республикой стратегических целей и в 
целом успешного экономического роста Азербайджана. 

 2  Опыт зарубежных стран в предотвращении отрицательного влияния 

нефтяных доходов на национальную экономику 

Норвегия, входящая в первую десятку нефтедобывающих и нефтеэкспортирующих стран, обладает 

наиболее полезным опытом в предотвращении негативного влияния нефтяных доходов на национальную 

экономику. В этом вопросе государство проводило целый комплекс мероприятий, способствовавших 

освобождению национальной экономики от нефтяной зависимости [Алматы, 2006]. В их числе: широкое 

использование трансфертов и применение к ним льготных тарифов с целью защиты и динамичного 

развития промышленных отраслей экономики; инвестирование крупных вложений в сферу образования, 

науки и техники, охрану окружающей среды; реформирование рынка труда в целях повышения уровня 

занятости населения; усиление контроля над уровнем зарплаты в различных отраслях экономики; 

сокращение отчислений из нефтяных доходов в суверенный фонд благосостояния и т.п. В целом 
экономическая политика Норвегии характеризуется тем, что ее нефтяной сектор выступает в качестве 

локомотива, обеспечивающего комплексное развитие экономики. Однако одним из регуляционных 

принципов является использование 50% поступающих в Государственный нефтяной фонд средств для 

инвестирования в несырьевой сектор. Поэтому неслучайно готовая продукция несырьевых отраслей 

норвежского производства находится в числе конкурентоспособных и высокотехнологичных на мировом 

рынке [Human Development Report 2013]. 

Наряду с укреплением деловых связей с развитыми и развивающимися странами, страны Персидского 

залива значительное внимание уделяют внутреннему развитию. Даже в условиях мирового финансового 

кризиса 2008-2009 гг. их суверенные фонды значительно увеличили объем средств, направленных на 

финансирование внутренних инвестиционных проектов; выдвигаются цели стать центрами инноваций, 

финансов, логистики и туризма; многое делается в плане модернизации инфраструктуры. Так, 

учрежденный в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, суверенный фонд – 

инвестиционная компания Mubadala Development Company (MDC) с объемом активов $55 млрд. (2013) – 

провозгласил в качестве своей миссии превращение ОАЭ в деловой центр Персидского залива со ставкой 

на международное сотрудничество, создавая бизнес в стратегических отраслях и работая с зарубежными 

партнерами [Малышев].  

MDC в сотрудничестве с государственной корпорацией Dubai Aluminum основала и ввела в 

эксплуатацию совместное предприятие Emirates Aluminum (ЕМАL), выплавляющий 720 тыс. тн. алюминия 

в год. В итоге ОАЭ стали одним из ведущих производителей алюминия в мире (5% от мирового объема), 

делая поставки как на экспорт (в частности, в Голландию для производства автомобилей из алюминия и в 

Италию для компании Piaggio Aero), так и на внутренний рынок ОАЭ [Shafique, etc.]. Также MDC 

стремится занять прочное положение в высокотехнологичных отраслях. Началом стала покупка пакета 
акций AMD – второго в мире производителя компьютерных микропроцессоров. Одновременно фонд и его 

отделение Abu Dhabi Future Energy Company осуществляют проект Masdar İnitiative по разработке 

технологий производства энергии за счет возобновляемых источников. Для этого создан 

исследовательский центр, установивший связи с Массачусетским технологическим институтом. Для 

развития альтернативной энергетики в Абу-Даби создают особую экономическую зону, где строится 

своеобразный «город будущего» – без автомобилей и атмосферных выбросов. Активно развивается 

собственная, высокого класса система здравоохранения для качественного медицинского обслуживания 

как собственных граждан, так и жителей соседних стран. В 2008г. о долгосрочном сотрудничестве с 

суверенным фондом MDC объявила компания General Electric с учреждением совместного предприятия с 

уставным капиталом $8 млрд. 

Еще считаем необходимым подчеркнуть, что в ОАЭ в целом актуализируется особый финансовый рынок, 

основанный на принципах исламского банкинга. Правительство ОАЭ поощряет иностранные инвестиции 

в ненефтяной сектор промышленности, предлагая через Emirates İndustrial Bank льготные кредиты и другие 

преференции частным финансовым структурам. В результате отраслевая диверсификация, рост 

производства и экспорта несырьевых отраслей национальной экономики стали важнейшей современной 

особенностью стран Персидского залива как реципиентов прямых иностранных инвестиций. Саудовская 

Аравия и ОАЭ воплотили в жизнь ряд крупных проектов: строительство промышленно-жилого комплекса 
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«Экономический город короля Абдаллы» и саудовской энергосистемы [Harvard Business Review, 2009]; в 

Дубае – крупнейшем городе ОАЭ – развито производство алюминия, развивается электротехническая и 

текстильная промышленность, которые активно стремятся завоевать ниши в мировом экспорте (например, 

для производства готовой одежды была создана промышленная зона «Город текстиля» площадью более 

550 тыс. кв.м.). Задачи наращивания роли несырьевых отраслей промышленности как индикаторе 

диверсификации подчеркиваются в национальных программных документах: в Саудовской Аравии уже к 

2010 г. вклад этих отраслей в ВВП достиг 71% [Дипломатическая служба, №5], а согласно ориентирам 
Долгосрочной стратегии экономического развития страны до 2024 г. доля всех ненефтяных секторов 

экономики должна достигнуть 82,9% при темпах роста на уровне 7% [Дипломатическая служба, №1].  

В Стратегии предусмотрены льготы и финансовая помощь малым и средним предприятиям, которые к 

2016 г. должны обеспечивать более 30% производства сельхозпродукции. Учитывая частые колебания 

мировых цен на традиционные энергоносители, осуществляются проекты в сфере альтернативной 

энергетики, прежде всего использования солнечной энергии, что вполне обусловлено климатически. 
Интенсивное развитие нефтехимической промышленности позволило стране выйти в число мировых 

лидеров в этой области. 

Исламская Республика Иран движется по пути формирования собственной, отличной от других, 

рыночной модели развития. В то же время отмечается сближение с мировыми тенденциями, 

продиктованными глобализацией [Мамедова]. Сегодня, в отличие от шахского периода, взят курс на 

достижение самодостаточности национальной экономики и обеспечение потребностей населения 
промышленными и сельскохозяйственными товарами собственного производства. Основой динамичного 

экономического развития стала модернизация с такими характерными признаками этого процесса, как 

ускоренное развитие промышленности, придание ей экспортной ориентации. Стратегическим курсом 

экономической политики является развитие обрабатывающей промышленности и экспорт ее продукции 

[Каримуллина]. Для этого страна пытается диверсифицировать экономику, вкладывая часть прибыли от 

экспорта нефти в развитие других секторов экономики. Наиболее экспортно-ориентированными и 

конкурентными отраслями становятся энергетика, нефтехимия, производство минеральных удобрений. 

Упор делается на создание более благоприятного инвестиционного климата: принятый летом 2002 г. новый 

Закон о защите иностранных инвестиций признан более прозрачным и предоставляющим иностранным 

инвесторам немалое число гарантий.  

Обширный инструментарий промышленной политики стал одним из проявлений активной роли 

государства в экономическом развитии одной из новых индустриальных стран – Сингапура. Здесь 

стремились стимулировать структурные изменения, выбирая для поддержки перспективные отрасли, 

способные создать новые сравнительные преимущества в экономике. Благодаря такому подходу 

сингапурская экономика уже к началу XXI в. характеризовалась высокой степенью диверсификации. 

Достижение выдающихся результатов селективной промышленной политики в значительной степени 

обусловлено тем, что, наряду с выбором конкретных отраслей и стимулирующих мер, были определен 
необходимый набор инструментов и институтов для решения поставленных задач, созданы базовые 

условия для долгосрочного процесса диверсификации. С помощью ряда механизмов правительству 

удалось реструктуризировать экономику, создать такие наукоемкие отрасли, как химическая, 

нефтехимическая, биомедицинская, фармацевтическая, электронная и ИКТ.  

На наш взгляд, опыт Сингапура особо ценен тем, что набор стимулирующих мер, механизмов и 
инструментов периодически изменялся. На начальном этапе промышленной политики (1959-1969 гг.) 

стимулировались, прежде всего, трудоемкие отрасли с элементами импортозамещения (текстильная и 

кожевенная промышленность, производство полупроводников). Осуществлялись и единичные проекты в 

капиталоемких отраслях промышленности, например, нефтеперерабатывающей и металлургической. Для 

данного этапа было характерно сочетание и элементов протекционизма, и либерального режима 

относительно прямых иностранных инвестиций. Следующий этап (1966-1977 гг.) был отмечен переходом 

к экспортной ориентации, сопровождавшимся либерализацией внешнеторговой политики и созданием зон 

свободной торговли. Иностранным инвесторам предлагались еще более щедрые льготы. Одновременно с 

этим усилилась адресность промышленной политики, а меры государственного воздействия на структуру 

экономики стали более активными и прямыми. Приоритетными стали электронная, нефтехимическая, 

судостроительная и судоремонтная отрасли. Далее (1978-1985 гг.) особый упор был сделан на создание и 

развитие капиталоемких и высокотехнологичных отраслей (машино- и станкостроение, химия и 
нефтехимия, электротехника, производство компьютерного оборудования и пр.) при параллельном 

развитии новых отраслей услуг. 

На новом этапе реструктуризации экономики (1986-1997 гг.) основными задачами становятся 

наращивание объемов производства в наукоемких отраслях (электроника, химическая промышленность, 

биотехнологии, фармацевтика, ИКТ), а также развитие национального сектора НИОКР и услуг с высокой 

добавленной стоимостью (логистических, финансовых, инжиниринговых, маркетинговых). На фоне 
постепенной экономической либерализации серьеную поддержку получил национальный малый и средний 
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бизнес. В последние годы (с 1998 г. по настоящее время) осуществляется активный перевод экономики на 

инновационные рельсы. В промышленном секторе ставка делается на авиакосмическую отрасль, 

биотехнологии, фармацевтику и производство медицинских инструментов, а также на дальнейшее 

развитие уже действующих отраслей – электроники, химии и нефтехимии, судостроения и судоремонта, 

ИКТ. Реализован целый ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса, работающего в сфере 

инновационного развития. 

Важная особенность модели экономического развития Сингапура, заключавшаяся в том, что 

формирование диверсифицированной промышленной структуры происходило здесь при активном участии 

иностранного капитала, обусловила массированное использование фискальных инструментов (налоговые 

льготы и скидки, возврат НДС, ускоренная амортизация и пр.). В итоге они стали универсальным 

механизмом реализации промышленной политики Сингапура и использовались в селективной 

промышленной политике для привлечения прямых иностранных инвестиций и развития конкретных 

отраслей. Прежде всего, это проявлялось в режиме налоговых льгот и явилось ключевым аргументом для 
транснациональных компаний при выборе размещения своих производств.  

Таким образом, прослеживая эволюцию промышленной политики Сингапура, можно отметить, что 

вместо жестких механизмов (импортные квоты, тарифы и регулирование заработной платы) 

превалировали инструменты косвенного влияния и регулирования, в первую очередь, фискальные. Это 

обусловлено увеличивающимся вовлечением Сингапура в мировую экономику, где обязательства по 

соглашениям в рамках ВТО и созданию зон свободной торговли с рядом государств, как правило, не 
позволяют прибегать к протекционистским инструментам. Следует отметить, что сингапурский пакет 

фискальных мер, хотя и не является уникальным, но, ввиду своей продуманности и четкой адресности, в 

конечном счете, привел к достижению поставленных целей. Подход способствовал решению задач 

промышленной политики Сингапура и позволил диверсифицировать промышленную структуру, создав 

высокотехнологические отрасли – производство электроники, химия, нефтехимия, машиностроение, 

биотехнологии. Поэтому не случайно, что многие элементы сингапурской промышленной политики 

использовались в азиатских Новых Индустриальных Странах «второй волны» (например, Индонезии и 

Малайзии). 

Весьма позитивной представляется практика использования нефтяных доходов и развития несырьевого 

сектора в Индонезии. Основные факторы: а) проведение девальвации национальной валюты в 1978 г. и 1983 

г. позволило диверсифицировать экономику, снизить зависимость от нефтяного сектора, способствовали 

развитию местных производителей и росту экспорта продукции несырьевого сектора; б) за счет 

диверсификации экономики нефть перестала быть единственным источником экспортных доходов; в) в 

период нефтяных бумов страна являлась крупным экспортером несырьевой продукции. 

На фоне Сингапура, Индонезии, Малайзии определенный интерес вызывает негативная практика 

Венесуэлы в использовании доходов от экспорта углеводородного сырья в целях развития несырьевого 

сектора. В этой стране нефть обеспечивает более 90% доходов от экспорта, 60% государственных доходов 

и почти 25% ВВП. Венесуэльская реальность подтверждает неэффективность управления нефтяными 

доходами при отсутствии ограничений на правительственные расходы и внешние заимствования. Здесь 

для Азербайджана актуален вывод о том, что эффективное использование нефтяных фондов предполагает 

независимый контроль. 

Казахстан. Более 20 лет республика рассматривалась мировым сообществом исключительно как страна, 

поставляющая на мировые товарные рынки сырьевые ресурсы (нефть, газ, различные металлы, уран), а 

также зерно. Однако постепенно стало очевидным, что хозяйство, основанное на экспортно-сырьевой 

модели экономического роста, не способно обеспечить долгосрочное устойчивое развитие. В этой связи в 

2003 г. была принята комплексная программа модернизации структуры казахстанской экономики – 

«Стратегия индустриально-инновационного развития». Была поставлена цель за весьма короткий период 

времени обеспечить диверсификацию отраслей экономики, а также подготовить условия для перехода в 
долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. В качестве основных ориентиров развития 

несырьевого сектора определено: к 2020 г. добиться качественных изменений в структуре добавленной 

стоимости обрабатывающей индустрии, в том числе увеличить долю наукоемкой продукции в сравнении с 

2000 г. более чем в 15 раз. 

В процессе осуществления диверсификации экономики Казахстан столкнулся с наличием ограничителей 

(см. табл.1), многие из которых характерны и для Азербайджана. 
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Низкая инвестиционная привлекательность 

перерабатывающего сектора и объектов 

инфраструктуры для частных инвестиций 

Нескоординированное развитие стратегической 

инфраструктуры, увеличивающее затраты на ее 

формирование 

Низкий уровень продуктивной занятости и 

производительности труда  

Отсутствие серьезных сдвигов по 

диверсификации экономики и экспорта 

Сохранение инфраструктурных ограничений 

развития экономики и ограничений доступа на 

рынок 

Несоответствие квалификационно-

профессиональной структуры спроса и 

предложения рабочей силы 

Несоответствие квалификационно-

профессиональной структуры подготовки кадров 

требованиям рынка труда ввиду несовершенства 

содержания образовательных программ на всех 

уровнях 

Усложненная система процедур регулирования 

предпринимательской деятельности, 

несовершенная конкурентная среда и наличие 

барьеров для входа на рынок новых компаний 

Таблица1. Ограничители диверсификации экономики Казахстана Источник: Келимбетов К.Н. 

Диверсификация экономики Казахстана – главная проблема экономической политики // Рупор 

экономической интеграции. 2010. C. 142-151. 

Важными инструментами реализации стратегии индустриально-инновационной политики выступили 

институты развития Казахстана. В этой связи следует выделить созданную в 2006 г. управляющую 

компанию АО «Фонд устойчивого развития Казына», которая была призвана обеспечить повышение и 

стимулирование инвестиционной и инновационной активности в несырьевых секторах экономики через 

эффективное корпоративное управление институтами развития. Данный Фонд обеспечивал финансовыми 

ресурсами дочерние организации, которые, в свою очередь, осуществляли финансирование экономики. 

Деятельность фонда сконцентрировалась на финансировании инвестиционных проектов в рамках текущей 
деятельности, программы 30 корпоративных лидеров, плана первоочередных действий, а также 

инновационных проектах малого и среднего бизнеса. Осуществлялось стимулирование бизнес-активности 

в стране, предпринимательских инициатив в несырьевых отраслях, а также «точек роста», которые дают 

основу для развития самостоятельных хозяйствующих субъектов. Например, строительство крупного 

шинного завода, работающего по наиболее перспективным технологиям финской компании Nokia, 

послужило естественным мощным стимулом к образованию вокруг него сопутствующих предприятий и 

формированию нефтехимического кластера.  

В целом создание Фонда сыграло позитивную роль в процессе диверсификации казахстанской 

экономики и для развития ее несырьевого сектора, позволив существенно увеличить его инвестиционный 

портфель и привлечь стратегических инвесторов. Анализ структуры введенных в эксплуатацию проектов 

показал, что около 61,0% пришлось на проекты в области агропромышленного комплекса, химической, 

текстильной и швейной промышленности, высоких технологий и связи, производства пищевых продуктов. 

Вместе с тем исследование McKinsey&Company выявило неоптимальный и слишком широкий выбор 

приоритетных отраслей для инвестиций. В качестве обоснования указывались отрасли, где добавленная 

стоимость финансового инвестора ограничена на ранних стадиях (металлургия, химия, нефтехимия) и 

отрасли, требующие значительных инвестиций. Рекомендовано сократить список приоритетных отраслей 

с концентрацией на конкурентоспособных отраслях, обеспечивающих диверсификацию экономики 

(например, сельхозпереработка, высокотехнологичные производства на базе редких металлов, агрохимия, 
инновационные технологии), а также на проектах, обеспечивающих инновационное развитие экономики. 

В качестве одной из основных проблем, препятствующих диверсификации экономики, было 

идентифицировано отсутствие научных инкубаторов и технополисов, а также инновационного 

предпринимательства. Это, в свою очередь, предопределило выработку подходов к государственной 

политике в области инновационного развития. 

 3  Суверенные фонды благосостояния – важный финансовый источник 

ускоренного развития несырьевых отраслей 

В анализируемой группе стран одной из тенденций развития, наблюдаемой с начала 2000-х гг., следует 

считать динамичный рост государственных резервов, которые включают международные резервы 

центральных банков и активы суверенных фондов благосостояния, созданных за счет нефтегазовых 

доходов. Так, по состоянию на 2013 г., в совокупном объеме международных резервов ($11,7 трлн.) более 
трети приходится на страны, экспортирующие энергетические ресурсы, прежде всего нефть и газ [IMF 

Data]. Величина активов суверенных фондов, достигла $6,044 трлн., что составляет 59% активов всех 

действующих в мире суверенных фондов [SWF Institute]. 
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Проведение экономической политики в странах, зависящих от экспорта нефти и других 

невозобновляемых ресурсов, осложняется рядом принципиальных проблем. Таковыми, в частности, 

являются эффекты, связанные с «голландской болезнью», волатильность доходной части бюджетов из-за 

непредсказуемой ситуации с мировыми ценами на рынках сырьевых ресурсов, ограниченность и 

невосполнимость запасов природных ресурсов. Для решения перечисленных проблем страны-экспортеры 

сырьевых ресурсов нацеливают свою экономическую политику на смягчение негативного воздействия 

внешнеэкономической конъюнктуры посредством проведения долгосрочной бюджетной политики и 
стратегии государственных расходов. Для реализации этой стратегии страны либо изымают сверхдоходы, 

получаемые благодаря высоким ценам на нефть, и накапливают их в качестве остатков на счетах в 

центральных банках (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир), либо аккумулируют 

их в специально созданных фондах невозобновляемых ресурсов (Норвегия, Чили, Кувейт, Оман). 

Суверенные фонды благосостояния, формируемые в странах-экспортерах сырья, являются важным 

потенциальным финансовым источником ускоренного развития несырьевых отраслей [Wharton Leadership 

Center, 2010]. Накопление и использование средств имеет свою специфику и в значительной степени 

зависит от прибыли, получаемой от экспорта сырья. Суверенные фонды различного вида созданы и 

существуют сегодня во многих странах мира, среди которых Норвегия, Россия, Кувейт, Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Ливия, Алжир, Сингапур, США, Казахстан и др. (см. табл.2). Как правило, указанные фонды 

создавались в странах, благосостояние которых зависит от объемов экспорта природных ресурсов (нефть, 

газ, руды цветных металлов и др.) и цен на них на мировом рынке.  

 Страна Наименование фонда 

Совокупный 

объем активов, 

$млрд. 

1 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

Инвестиционное управление Абу-Даби, Инвестиционная 

корпорация Дубая, Международная нефтяная инвестиционная 

компания и др. 

850 

2 Норвегия Государственный пенсионный фонд «Глобальный» 720 

3 Китай Китайская инвестиционная компания 482 

4 Сингапур 
Государственная инвестиционная компания Сингапура, 

Холдинги Темасек  
422 

5 Гонконг Обменный фонд 359 

6 Кувейт Инвестиционное управление Кувейта 342 

7 Россия Фонд национального благосостояния, Резервный фонд 171 

8 Катар Инвестиционное управление Катара 115 

9 Австралия Фонд будущего 88 

10 Казахстан 
Национальный фонд, Национальная инвестиционная 
корпорация 

96 

11 Корея Инвестиционная корпорация Кореи 57 

12 Ливия Инвестиционное управление Ливии 56 

13 Алжир Фонд регулирования доходов 55 

14 Иран Национальный фонд развития 54 

15 Малайзия 
Стратегический инвестиционный фонд Правительства 

Малайзии (Khazanah Nasional Berhad) 
40 

Таблица 2. Страны с наиболее крупными суверенными фондами благосостояния (2014) Источник: 

Wharton Leadership Center. 2015 

Обратимся к эффективному управленческому опыту суверенного фондирования в странах, добившихся 

наибольшего успеха в обеспечении долгосрочной макроэкономической стабильности и развития 

несырьевого сектора. 

Из данных таблицы 2 видно, что более 50% наиболее крупных фондов созданы в нефтедобывающих 

странах (ОАЭ, Норвегия, Кувейт, Россия, Катар, Ливия, Алжир, Иран). Именно в этих странах 

макроэкономическая ситуация в значительной мере зависит от динамики мировых цен на нефть. 

Экономический рост в целом и рост производства в ненефтяном секторе имели максимальные темпы в 

периоды роста цен на нефть и минимальные – в периоды ценового падения [Рустамов]. Агрегированные 

данные по десяти странам-экспортерам нефти показывают статистически значимую корреляцию (около 

0,7) между ростом реального объема ненефтяного ВВП и динамикой цен на нефть в течение 1991-2007 гг. 

Особенно сильна эта корреляция в странах с высоким удельным весом нефтяного сектора в экономике. Не 

менее важной представляется высокая волатильность (стандартное отклонение) фискальных показателей, 

в частности, ненефтяных доходов и суммарных расходов. Во всех отмеченных странах изменчивость 

расходов значительно превышает изменчивость ненефтяных доходов: соотношение между показателями 
составляет от 3-3,5 раз в Иране, Кувейте до 7,5 в Нигерии и 17 раз в Ливии [Рустамов]. 
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Особый интерес вызывает рассмотрение ненефтяного дефицита бюджета и счета текущих операций в 

нефтедобывающих странах с разной степенью зависимости от экспорта нефти. Зарубежные эксперты, 

обобщив страновые отчеты МВФ и данные соответствующих центральных банков, сделали вывод: в 

странах, где этап активной диверсификации экономики уже пройден (Индонезия, Малайзия, Норвегия), 

дефицит бюджета ненефтяного сектора ниже 15% ненефтяного ВВП; при этом по счету текущих операций 

ненефтяного сектора лишь Норвегия имела небольшой дефицит, Индонезия и Малайзия имели профицит. 

Таким образом, в указанных странах отмечаются устойчивые позитивные признаки перехода от 
углеводородной экономики к ненефтяной. Напомним, Норвегия еще в 1971 г. поставила эту задачу в своей 

экономической стратегии в качестве ключевой, и в последующие годы достижению этой цели была 

подчинена вся государственная политика. Малайзии удалось снизить свою чрезмерную зависимость от 

нефти, благодаря акценту на развитие ненефтяных производств: сначала это были отрасли 

агропромышленного комплекса, а сейчас – экономика, основанная на знаниях. Особо акцентируем 

внимание: все три страны использовали развитие ненефтяной экономики для создания новых рабочих мест. 

Алжир (Фонд регулирования доходов) и Нигерия (Суверенное инвестиционное управление) находятся в 

стадии перехода к диверсифицированной экономике. Предыдущие попытки по устранению 

углеводородного доминирования не увенчались успехом, и все же сейчас обе страны находятся в поиске 

эффективных путей достижения цели. С другой стороны, считаем важным отметить Малайзию и 

Индонезию, располагающих достаточно диверсифицированной экономикой: незначительная корреляция с 

колебаниями цен на нефть дистанцирует данные страны от тех, кому еще предстоит столкнуться с 

последствиями быстрого снижения объемов нефтедобычи. 

 4  Использование модели перманентного сырьевого дохода для выбора вектора 

устойчивого развития несырьевого сектора 

В странах с сырьевой ориентацией для определения устойчивой траектории и прогнозирования 

сценариев развития несырьевого сектора нередко используют модель перманентного сырьевого дохода. Ее 
стержнем является концептуальное допущение, согласно которому чистое государственное богатство, 

сырьевое богатство (например, нефтяное) и чистые финансовые активы расходуются с постоянной 

скоростью, что обеспечивает их справедливое межпоколенческое распределение в соответствии с 

конкретно заданным критерием общественного благосостояния [Maliszewski]. Несмотря на то, что 

применение указанной модели может привести к более высоким уровням дефицита бюджета ненефтяного 

сектора в краткосрочном периоде, на длинных временных горизонтах, когда запасы сырьевых ресурсов 

близки к исчерпанию, она позволяет поддерживать дефицит на более низком уровне.В соответствии с 

моделью концепция устойчивого развития может соотноситься с двумя типами критериев общественного 

благосостояния, на базе которых строится распределение чистого государственного богатства между 

поколениями: 1) постоянное распределение определенной доли ненефтяного ВВП; 2) использование 

постоянной в реальном выражении величины сырьевого богатства. В первом случае с течением времени 

возникает стабильный дефицит ненефтяного сектора, и более богатые будущие поколения (при условии 
увеличения ВВП ненефтяного сектора) будут получать более высокие доли нефтяного богатства в 

реальном выражении. Во втором – будет наблюдаться сокращение ренты, выраженной в доле ненефтяного 

ВВП, т.к. реальный нефтяной ВВП будет расти.  

Необходимость ускоренного развития ненефтяных отраслей Азербайджана обусловлена осознанием 

новых вызовов. Так, в «Стратегической дорожной карте по развитию экономики Азербайджана и ее 
секторов» четко поставлена задача об обеспечении высоких темпов экономического роста на основе 

устойчивого развития ненефтяного сектора. Этому императиву развития республики должна отвечать 

соответствующая стратегия в несырьевых отраслях (см. рис.1). Выдвинутые программными документами 

ориентиры нуждаются в большей обоснованности и конкретизации. Целесообразна новая проекция 

проблем этого сектора, вытекающая из кардинальных перемен в характере общественного развития 

республики, из специфики сегодняшней социально-экономической ситуации и ее ближайших перспектив. 

Подобному повороту, на наш взгляд, могла бы способствовать разработка Концепции развития 

ненефтяного сектора экономики Азербайджана, которая должна включать: анализ современной ситуации 

в отраслях ненефтяного сектора; ключевые проблемы и предпосылки развития этих отраслей; принципы 

государственной политики в этом секторе; теоретико-методологическое обоснование соответствующей 

государственной программы реструктуризации; характеристику и способы решения задач программы. 

и приоритетов, сбалансированных сценариев развития ненефтяного сектора Азербайджана. Опираясь на 

анализ зарубежного опыта диверсификации экономики, отметим, что для достижения цели Азербайджану 

требуется решение следующих задач: 

 создание для экономически активного населения республики действенных стимулов роста занятости 

путем ускоренного развития ненефтяной сферы; 
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 формирование необходимых условий для развития малого предпринимательства, активизации 

деятельности предприятий и организаций ненефтяного сектора Азербайджана всех форм 

собственности и на этой основе повышение конкурентоспособности этого сектора; 

 создание институциональных, экономических и организационных условий для устойчивого развития 

ненефтяных отраслей; 

 создание цивилизованных механизмов предпринимательской деятельности и благоприятных условий 

для работы предприятий ненефтяного сектора, урегулирования их взаимоотношений с социальными 
партнерами и потребителями продукции; 

 обеспечение экономической безопасности республики посредством последовательного перехода на 

инновационный путь развития, повышения эффективности производства и конкурентоспособности 

продукции. 

 5  Заключение 

Долгосрочные ориентиры и интересы страны диктуют необходимость отхода от сырьевой 

специализации, формирования новой структуры хозяйства, которая обеспечивала бы его эффективное 

развитие и конкурентоспособность в глобальной экономике. 

Устойчивое развитие национальной экономики страны невозможно без поступательного развития ее 

несырьевых отраслей. Несырьевой сектор Азербайджана за годы реформы национальной экономики 

возрос и претерпел множество положительных изменений. В настоящее время в этом секторе 

национальной экономики наблюдается прогресс в сторону устойчивого развития. Данную тенденцию 

можно характеризовать как траекторию диверсификации и эффективного развития экономики республики 

в целом.  

Ликвидация отрицательных последствий сырьевой ориентации видится в эффективной государственной 

экономической политике, обеспечивающей выгодность производственной деятельности в несырьевых 

отраслях, хороший инвестиционный климат, поддержание благоприятных для развития нового 

технологического уклада ценовых пропорций и других параметров экономического механизма. Перед 

республикой стоит важнейшая задача ускоренного перехода от экономики, основанной на эксплуатации 

нефтегазовых отраслей, к постиндустриальной экономике, основанной на широком использовании 

информационно-телекоммуникационных технологий.  

Анализ зарубежного опыта диверсификации экономики под углом зрения развития несырьевого сектора 

Азербайджана позволил сделать вывод, что перед страной стоят два стратегических вызова: I. 

Необходимость обеспечения опережающего роста несырьевых отраслей экономики. Это позволит 

ускорить диверсификацию экономики, наиболее полно использовать ее конкурентные преимущества, 

повысить темпы роста ВВП и благосостояния населения с помощью новых «локомотивов развития». II. 

Необходимость организационного совершенствования экономики Азербайджана на основе развития 
несырьевых отраслей по территориальному признаку. Следует оптимизировать размещение и развитие 

конкурентоспособных ненефтяных производств по регионам республики с основой на наиболее 

благоприятной комбинации необходимых ресурсов и факторов. Также необходимо создать «центры 

притяжения» тех видов деятельности, которые обеспечат распространение импульсов экономического 

роста из столичной агломерации в Баку по регионам республики. Макроэкономические процессы 2015-

2016-годов очень сильно повлияли на внешнюю торговлю Азербайджана. Самые важные 

макроэкономические изменения для нефтяной страны – Азербайджан, были связаны с падением мировых 

цен на нефть. Несмотря на то, что в 2010-2014 годах средняя цена нефти на мировых биржах была 97.7 

долларов, в 2015 году она снизилась до 51$, а в первой половине 2016 года цена нефти упала до 32.54 

долларов. С другой стороны, последнее время в стране, также, наблюдается снижение ежедневной добычи 

нефти. В 2010-2014 –годах ежедневная добыча составляла 931 тысяч баррелей, в 2015 году эта цифра 

снизилась до 866 тысяч баррелей, и ожидается возможность снижения объемов добычи нефти в грядущих 
годах. Влияние этих изменений сразу отразилось в экономике Азербайджана, которая сильно зависела от 

нефти. Так как, в предыдущих годах 94 % производства составляли нефтяные и нефтегазовые продукты, 

снижение цен нашло свое негативное отражение в общей стоимости продуктов годового производства. По 

сравнению с 2014 –годом,объем экспорта в 2015 году снизилсяна 47.7% и составил 11.42 миллиардов 

долларов. Надо отметить, что в 2014 году этот эта цифра была 21.83 миллиард долларов.  

Согласно информациям Центрального Банка Азербайджана, в первом квартале 2016 года показатели 
(2,55 миллиард долларов) по экспорту сильно снизились по сравнению с цифрами того же квартала за 

=2014 и 2015 годы (соответственно, 7,5 млрд долларов США и 4,25 млрд долларов США ). 

В вышеупомянутом квартале доля нефтегазового сектора составила 91 %. Что еще раз подтверждает, что 

показатели экспорта страны серьезно зависит от цены на нефть. 
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Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на внешнюю торговлю это 

экономическаярецессия, что замедляет темп роста ВВП. Доля нефтяного сектора в ВВП велика. 

Экономический рост в Азербайджане в 2014-2015 годах соответственно,на 2,8% и 1,1% в то время как 

доля нефтяного сектора в ВВП составляет около 44% и 36,2%. Кроме того, отрасли экономической 

деятельности, которые сильно зависят от измененийсвязанных с нефтью являются очень эластичными. Уже 

в начале 2016 года произошел экономический спад, илиснижение производства ВВП. Отрицательный 

экономический рост, ощущаетсяв ненефтяном секторе более серьезно. Конечно, изменения вразмере ВВП 

также отраженыцифрах внешней торговли. Объем произведенного ВВП в нефтяном секторе ощущается за 

счет изменений экспорта нефти. Производство в сокращении ненефтяного ВВП, хотя является 

приоритетом для страны, приводит к снижениюобъема экспорта нефтепродуктов. Тенденция снижения 

отражаются в статистических цифрах экспорта. 

В первом квартале 2016 года объем ненефтяного экспорта (229 млн долларов США) было меньше на 

37,3% того же квартала 2014 года (365 миллионов долларов США), и 49,45% меньше 1-го квартала 2015 

года, (453 млн долларов США)  

Другое важное экономическое событие 2015 года, которое оказало существенное влияние на 

производительность и внешную торговлю было обесценивание национальной валюты по отношению к 

доллару в два раза - в 21 феврале и 21 декабре курс доллара к манату укрепился соответственно на 33 и 

47.6 %. В первой девальвации курс маната по отношению к доллару США снизился от 0,78 до 1,05, а во 

второй девальвация до 1,55.После второй девальвации Центральный банк Азербайджана объявил, что от 

политики фиксированного валютного курса переходят на плавающий курс.Тем не менее, курс 

национальной валюты не стабилизировался . После определенного промежутока времени курс 

обесценилсядо 1,60. В результате, росли цены на экспортируемы товары и снизился спрос населения. 

Это подтверждает показатели последней четверти. В 1-ом квартале 2016 г. стоимость импорта по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года было меньшена 22,5%. Так как местное производство 

не может служить в качестве замены импортной продукции, в текущем периоде, отсутствует ценовая 

эластичность. На самом деле же, одним из факторов, которые наиболее важны для внешней торговли это 

обеспечение спрос населения на иностранную валюту , в случае ажиотажа на валютном рынке. В заявлении 

ЦБ о девальвации маната говорилось, что цель девальвации устранение негативного влиянияманатана 

экспорт ненефтяных товарови стимулирование экспорта.  

Экономическая устойчивость не может быть полностью саморегулируемой. Опыт зарубежных стран 

показывает, что устойчивое развитие несырьевого сектора должно включать научно-обоснованные 

принципы и методы решения проблем, обоснованные цели и задачи долгосрочной стратегии развития, 

механизмы и инструменты для их достижения, а также оценку результатов. На основе анализа передового 

опыта авторами выведен один из важнейших элементов устойчивого экономического роста – это 

разработка государственных механизмов, направленных на активизацию инновационно-инвестиционной 

деятельности в целом, отраслевую реструктуризацию и реформирование предприятий. 
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Abstract 

The strengthening of the growth rate of the national economy is directly connected with the regular change in 

the structure of employment of the population  

Therefore, the greatest realization of human potential for the benefit of social well-being is at the center of 

attention of the state policy of regulation of the labor market. Accordingly, in the domestic economic science and 

practice, state support for the work capacity of the population However, the problem of determining the social and 

economic cost of labor and the rational use of human capital remains open for scientific research.  

The article examines the labor market in the Republic of Uzbekistan in terms of socioeconomic, age, gender and 

ethnic-national factors of population, macroeconomic aspects of managing employment processes in the context 

of ongoing reforms in Uzbekistan in accordance with the standards of the International Labor Organization, and 

provides scientific, methodological and practical aspects aimed at to increase the level of employment of the 

population. In this article were used secondary data from the statistical literatures. 

 1  Введение 

Традиционная мудрость звучит, что стареющие общества столкнутся с трудными экономическими и 

социальными проблемами из-за того, что более старые рабочие силы не могут производить на уровне 

молодых. В результате объем производства уменьшается, поскольку трудовые ресурсы сокращаются с 

уходом части трудоспособного населения на пенсию.  

Как показывает мировая практика, старение населения серьезно влияет на трудовой потенциал 

некоторых регионов, в том числе Японии и Западной Европы. Также имеются аналогичные причины 

обеспокоиться демографическим состоянием рынка труда в странах Восточной Европе и СНГ. Во-первых, 

указанные регионы имеют низкие уровни участия рабочей силы, что частично вызвано масштабными 

сокращениями в крупных компаниях, связанными с реструктуризацией (Biffl G., 1997). Во-вторых, рынки 

труда данных регионов ослабились впоследствии происходивших на финансовых рынках кризисов и в этой 

связи неготовностью или нежеланием работодателей переподготовить трудовых ресурсов. Изъятия 

рабочей силы часто поощрялись посредством досрочных пенсионных схем, которые призваны освободить 

место для молодых рабочих с современными знаниями. Во-третьих, по сравнению с другими зрелыми 

обществами, в странах Восточной Европы и СНГ меньше финансовых ресурсы для смягчения любых 
негативных последствий на рынке труда, вызванных старением населения. 

Однако, в среднеазиатских странах СНГ, в особенности в Узбекистане, большинство трудовых ресурсов 

составляют молодые. Это свидетельствует тому, что миграция может играть важную роль в решении 

проблемы нехватки рабочей силы в странах СНГ такие как Россия (Белоцерковский В., 2006). Существует 

ряд возможностей для увеличения предложения рабочей силы из Узбекистана, благодаря чему 

отрицательная тенденция производительности в странах, принимающих эти трудовые ресурсы, может 
быть упреждена. Такой более позитивный сценарий возможен только в том случае, если будут реализованы 

надежная и перспективная политика смягчения реальных рисков старения населения в Узбекистане. 

Политические решения, касающиеся миграции, регулирования рынка труда и практики установления 

заработной платы, правил выхода на пенсию и пенсионного обеспечения, а также политики в области 

образования и образования, будут особенно важны для обеспечения увеличения предложения рабочей 

силы и производительности труда. Также помогут усилия по устранению дискриминационного отношения 

к пожилым работникам.  

Ниже рассмотрим прогнозы изменения структуры рабочей силы в Республике Узбекистан до 2020 года, 

деланные МОТ, Группой Мирового Банка и Отделом Народонаселения ООН. Для сравнения привели 

аналогичные прогнозы для стран Восточной Европы и СНГ, включая альтернативные сценарии, которые 

могут увеличить предложение рабочей силы по сравнению с базовым случаем. К тому же, можно 

представить обобщенную картину того, как возраст рабочей силы влияет на результаты рынка труда и 

старение влияет на производительность. 

Прогнозы изменения структуры трудовых ресурсов.Состояние рынка труда в Узбекистане в 

значительной степени определяется демографической структурой трудоспособного населения и 
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способностью государствавлияет на структуру рабочих сил на внутреннем рынке труда и миграцию. В этом 

плане начнем с анализа прогнозов населения трудоспособного возраста к 2020 году для Узбекистана и 

других стран. В базовом случае рассматривается население трудоспособного возраста (традиционно, от 15 

до 64 лет) с текущими показателями доли рабочей силы. Затем альтернативные сценарии изменяют эти 

показатели разными способами, чтобы оценить, как различные потенциальные рычаги политики могут 

увеличить предложения рабочей силы в перспективе (см. Таблица.1). 

Название стран 
Возрастные группы 

15–64 15–39 40–64 

1-группа стран:    

Армения 27.00 47.00 73.00 

Беларусь 566.08 651.00 85.00 

Босния и Герцеговина 122.00 225.00 103.00 

Болгария 757.00 680.00 78.00 

Хорватия 205.00 218.00 13.00 

Чешская Республика 733.00 879.00 147.00 

Эстония 75.00 75.00 0.30 

Грузия 201.00 252.00 52.00 

Венгрия 575.00 723.00 148.00 

Латвия 165.00 160.00 5.00 

Литва 138.80 188.00 49.00 

Македония 8905.00 81.00 89.00 

Молдова 111.58 215.00 104.00 

Польша 1619.00 2247.00 628.00 

Румыния 1098.00 2130.00 1032.00 

Россия 10752.00 10251.00 501.00 

Сербия и Черногория 211.00 384.00 173.00 

Словацкая Республика 143.00 364.00 221.00 

Словения 111.00 154.00 43.00 

Украина 5031.00 3988.00 1043.00 

2-группа стран:    

Албания  239.00 108.00 131.00 

Азербайджан 985.00 160.00 825.00 

Казахстан 182.00 462.00 645.00 

Кыргызская Республика 843.00 340.00 503.00 

Таджикистан 1596.00 999.00 597.00 

Турция 11713.00 2799.00 8914.00 

Туркменистан 933.00 365.00 568.00 

Узбекистан 5630.00 2516.00 3114.00 

Таблица 1. Тенденция изменения трудоспособного населения (15-64 летние индивиды) стран Восточной 

Европы и СНГ, 2005-2020 гг. (тыс. человек) Источник: Калькуляция специалистов Мирового Банка на 

основе данных МОТ. 

Демографические тенденции свидетельствуют о том, что население трудоспособного возраста в странах 

Восточной Европы и западного ареала СНГ сократится в течение следующих 15 лет. Однако величина 

снижения будет скромной в Румынии, Украине, Македонии и Молдове. Согласно прогнозам Организации 
Объединенных Наций (ООН), в период с 2005 по 2020 год в регионе будет потеряно 458 000 человек 

трудоспособного возраста.(Worldbank. yili) В относительном выражении положительное воздействие на 

рынок труда трудоспособной части населения Восточной Европы в целом практически равно нулю, 

учитывая, что все население в регионе, по прогнозам, возрастет всего лишь на 1,2 млн. человек до 2020 

года. Такой реалистичный прогноз неблагоприятен для рынка труда региона, учитывая, что предложение 

рабочей силы является ключевым фактором экономического роста. Следует отметить, что эти 

демографические прогнозы не включают каких-либо существенных положительных сдвигов в притоке 

внешних трудовых ресурсов.  

Общий региональный демографический профиль СНГ маскирует большие различия между странами. 

Тенденции в численности трудоспособного населения колеблются от значительного увеличения, как в 

Узбекистане и других странах Центральной Азии, до крупных потерь в Российской Федерации и Украине. 

Процентное изменение доли населения трудоспособного возраста с 2005 по 2025 годы представлено на 

Рисунке 1. Тенденция численности населения трудоспособного возраста, показанная на данном рисунке, 

довольно тесно связана с классификацией стран, представленной на вышеприведенной Таблице.1.В 
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Узбекистане и Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане абсолютное и относительное 

население трудоспособного возраста будет равномерно расти до 2020 года. Практически все остальные 

страны будут испытывать снижение как в абсолютном, так и в относительном выражении. Исключением 

является Грузия, где, согласно прогнозам, численность населения трудоспособного возраста будет 

увеличиваться как доля от общей численности населения, хотя общая численность населения будет 

снижаться в абсолютном выражении. Среди стран, стареющих, прогнозы неоднозначны. Армения, Босния 

и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония и Молдова будут иметь очень мало изменений 
ни в их абсолютном, ни в относительном населении трудоспособного возраста. У Албании, Азербайджана 

и Казахстана будет некоторый рост численности населения трудоспособного возраста. Эти страны 

находятся в перекрестном периметре стран со стареющими и возрастающими молодыми трудовыми 

ресурсами, как видно на Рисунке 1. 

Рисунок 1. Относительное и абсолютноеизменения трудоспособного населения (15-64 летние индивиды) 

стран Восточной Европы и СНГ в период 2005-2025 гг (Worldbank. yili). 

 

График 1. Относительное и абсолютноеизменения трудоспособного населения (15-64 летние индивиды) 

стран Восточной Европы и СНГ в период 2005-2025 гг.[4] 

Хотя в Узбекистане наблюдается рост численности населения трудоспособного возраста, увеличение 

уровня зависимости от старости будет одинаковым во всем регионе Центральной Азии. Точнее, число 

рабочих, выходящих на пенсию каждый год, будет равномерно расти. Тем не менее, нет никаких сомнений 

в том, что проблемы с предложением рабочей силы будут представлять собой серьезную проблему для 

рынка труда России, и масштабы этой проблемы будут значительными. Если стран, с увеличивающимся 

количеством молодых трудовых ресурсов, вывести из расчетов, потенциальное предложение рабочей силы 
в странах Восточной Европы и западного ареала СНГ, согласно прогнозам ООН и МОТ, сократится более 

чем на 22 миллиона в ближайшие 15 лет (Добрынин А.И. и др., 1999). Наибольшие проблемы могут 

возникнуть у тех стран, где большие темпы роста прогнозируются в показателях зависимости от старости, 

а доля пожилого населения на рынке труда в настоящее время составляет незначительную долю. Согласно 

вышеприведенным данным (Таблица .1), наибольшая проактивная иммиграционная политика требуются 

для Венгрии, БЮР Македонии, Польше и Словении, за которыми следуют Болгария, Хорватия, Сербия и 

Черногория и Турция. 

Однако эта двухсторонняя классификация только частично раскрывает перспективы роста уровня 

занятости населения. Например, такие страны, как Литва и Украина, уже имеют относительно высокий 

уровень зависимости от старости, и поэтому может оказаться трудным справиться даже с умеренным 

увеличением этого коэффициента. Кроме того, странам, которые уже имеют высокий уровень участия в 

пожилых людях, может быть особенно оспорено увеличение темпов высоких иждивенцев, с которыми они 

уже сталкиваются (Чешская Республика и Эстония). Другой нюанс исходит из того, что в Узбекистане и 

сопредельных странах население переходит от более молодых людей (от 15 до 39 лет) к категории старшего 

поколения (от 40 до 64 лет). Учитывая, что участие рабочей силы в конечном итоге снижается в старшей 

возрастной группе, можно ожидать дополнительного давления на предложение рабочей силы в тех странах, 

где старение происходит среди населения трудоспособного возраста. Как видно на Таблице 1., 
большинство стран прогнозируют снижение в возрастной группе от 15 до 39 лет и увеличение их 
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возрастной группы от 40 до 64 лет. Это наглядно на примере Узбекистана и других стран Центральной 

Азии, за исключением Таджикистана, а также Азербайджана и Турции.  

К 2020 году, по прогнозам Мирового Банка и МОТ, в Узбекистане растущая доля населения переходит в 

категорию трудовых ресурсов старшего возраста. Этот сценарий, скорее всего, будет оказывать дальнейшее 

влияние на предложение рабочей силы на внутреннем рынке и замедляет миграцию в другие страны, 

особенно, в Россию. Более того, определение трудоспособного возраста от 15 до 64 лет предполагает 

относительность прогнозов, хотя законодательство и пенсионные системы некоторых стран СНГ обычно 

допускают досрочный выход на пенсию. В этом плане реструктуризация рынка труда Узбекистана путем 

большего привлечения рабочей силы в промышленные сферы экономики не решает проблему старения 

рабочей силы. Более того, используя традиционное определение населения трудоспособного возраста, 

можно только в цифрах занижать эффект проблемы старения рабочей силы. Например, если население 

трудоспособного возраста определяется как число людей в возрасте от 15 до 60 лет, абсолютные и 

относительные показатели значительно уменьшаются по сравнению с прогнозами, использующими 
традиционное определение. Очевидно, что пересмотр законодательства, регулирующего трудовой возраст, 

является ключевым в определении конечного эффекта старения трудовых ресурсов на экономику труда.  

В совокупности прогнозы показывают, что улучшение показателей участия различных возрастных групп 

человеческих ресурсов на рынке труда иметь смысл, особенно в странах, где эти показатели относительно 

низки. Широкомасштабные улучшения будут иметь большее значение, чем относительно большое 

увеличение в трудоспособногонаселения старшего возраста. В странах Восточной Европы и западного 
ареала СНГ активное привлечение иностранной рабочей силы будет иметь решающее значение. Однако, 

Узбекистану и соседним странам, которые имеют относительно большой трудовой потенциал, потребуется 

новая экономико-демографическая стратегия, нацеленная на сохранение баланса между спросом и 

предложением на национальных рынках труда, который может быть нарушен вследствие старения 

населения трудоспособного возраста. 

Возрастной фактор производительности. Связь между возрастом и индивидуальной продуктивностью 

не столь бесспорна, как свидетельствуют некоторые исследования, (Cer, yili) хотя ряд других характеристик 

доказывает противоположное, утверждая, что нет существенных общих различий в работе старших и 

младших работников. На самом деле трудно установить абсолютную связь между изменением трудового 

возраста и продуктивностью, поскольку требования к навыкам и индивидуальные возможности настолько 

разнообразны, что такая взаимосвязь зависит от характера и сложности работы, уровня образования и 

состояния здоровья рабочего. Снижение производительности в пожилом возрасте, по-видимому, особенно 

сильно зависит от рабочих задач, в которых требуется решение проблем, обучение и скорость. Но на 

рабочих местах, где важны опыт и вербальные способности, более старые люди поддерживают 

относительно высокий уровень производительности. 

Современные условия развития национального рынка труда порождают в уме дополнительные 

соображения. В частности, технологические и организационные инновации и экономический переход от 

производства к услугам приводят к изменению требований к работоспособности и навыкам трудовых 

ресурсов. В результате начала меняться масса различных факторов, определяющих индивидуальную 

производительность - физические способности, умственные способности, образование и опыт работы. Как 

эти изменения влияют на относительную производительность разных возрастных групп? С одной стороны, 

работники старшего возраста могут быть лучше, потому что физические способности становятся менее 
важными. С другой стороны, постоянно меняющийся характер трудовой деятельности означает, что 

способность воспринимать новую информацию становится все более важной, чем длительность трудового 

стажа. 

В современных рыночных условиях Узбекистана критически важным элементом востребованности 

работников с традиционными навыками выступает то, как хорошо переобучаются или 

переквалифицируются они. Даже если внедрение высоких технологий не препятствует рабочим выполнять 
знакомые задания, снижение способности адаптироваться к изменяющимся условиям работы приводит к 

сокращению их продуктивного вклада с течением времени. Исследования отечественных ученых 

показывают, что обучение старших работников, возможно, должно проходить более медленными темпами, 

быть более тесно связанными с контекстом работы и включать самостоятельное обучение, а не формальное 

обучение в классе (Lam D. and Leibbrandt M., 2013). 

Следует признать, что работодатели обычно не благосклонны к повышению производительности 
работников старшего возраста. Эмпирические изыскания зарубежных ученых подтверждают это. Так, Ч. 

Ремери и другие авторы считают, что чем выше доля работников старшего возраста в фирме, тем менее 

благосклонны работодатели к ним. Около 40% опрошенных работодателей указали, что они не считают 

вербовку пожилых работников целесообразной, даже когда сталкиваются с нехваткой персонала. Однако, 

любые негативные взгляды работодателей в странах со стареющим населением должны быть смягчены из-

за демографической реальности (World Population Prospects, 2010). 
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Важным фактором при определении совокупного эффекта производительности трудовых ресурсов будет 

заменимость работников разного возраста. До сих пор, особенно в Узбекистане и других странах СНГ, эта 

дискуссия в значительной степени была сосредоточена на идее, что старшее поколение должно освободить 

место для молодежи. К сожалению, есть основания беспокоиться об этой взаимозаменяемости. Одно из 

них является структурным: работники старшего возраста сосредоточены в промышленных профессиях и 

крупных производственных предприятиях, тогда как новые рабочие места создаются в сектора услуг и 

небольших фирмах. Поэтому трудно сделать твердые выводы о взаимозаменяемости в условиях развития 
рынка труда в Узбекистане. Данный вопрос должен быть решен в тандеме с политикой в областях 

миграции, регулирование рынка труда, образования и пенсионной политикой. Наряду с Узбекистаном 

вопросы реформирования трудового рынка универсальны и актуальны и для стран других регионов, как 

это представлено на Таблице 2. 

Группа стран Приоритетные вопросы реформирования 

Страны СНГ со 

средним уровнем 

дохода на душу 
населения, в т.ч. 

Узбекистан 

 

- признание квалификации трудовых ресурсов и обеспечение социальной 

защиты, чтобы поддерживать внешние и внутри страновые миграционные 

процессы; 
- расширение правовых и иных возможностей для гибкой занятости; 

- создание условий для трудовых сделок, при которых рабочие могут 

договориться на повышение вознаграждения за труд или изменения его 

структуры; 

- устранение зависимости социальной защиты от статуса безработного; 

- пересмотр структуры источников занятости, особенно, госпредприятий, 

чтобы обеспечить занятость недобровольно уволенных индивидов. 

Страны СНГ с низким 

уровнем дохода на 

душу населения 

-регулирование рынка труда и улучшение системы реализации базовых 

стандартов занятости; 

- устранение зависимости социальной защиты от статуса безработного. 

Страны Европы, 

входящие в ЕС 

- признание квалификации трудовых ресурсов и обеспечение социальной 

защиты, чтобы поддерживать внешние и внутри страновые миграционные 

процессы; 
- либерализации законодательства по защите занятости с тем, чтобы 

поддерживать гибкую занятость; 

- содействовать адаптируемости зарплаты путем регулярной поддержки ее 

минимального уровня или дифференциации форм вознаграждения за труд; 

- способствование притоку рабочих сил в регионы с небольшим уровнем 

зарплаты путем создания условий для повышения доходов населения таких 

регионов; 

- гармонизация условий безработицы и нормативных правил получения 

пенсионных доходов с тем, чтобы повысить занятость трудовых ресурсов 

старшего возраста; 

- поддержка инициатив по повышению квалификации трудовых ресурсов 

старшего возраста. 

Юго-восточные страны 
Европы, не входящие в 

ЕС 

 

- признание квалификации трудовых ресурсов и обеспечение социальной 
защиты, чтобы поддерживать внешние и внутри страновые миграционные 

процессы; 

- снижение налога на доход, получаемого в виде зарплаты, особенно, за 

недорогостоящий труд; 

- создание условий для трудовых сделок, при которых рабочие могут 

договориться на повышение вознаграждения за труд или изменения его 

структуры; 

- пересмотр структуры источников занятости, особенно, госпредприятий, 

чтобы обеспечить занятость недобровольно уволенных индивидов; 

- устранение зависимости социальной защиты от статуса безработного; 

- поддержка инициатив по повышению квалификации трудовых ресурсов 
старшего возраста. 

Таблица 2. Вопросы реформирование рынков труда по группам стран. Источник: Калькуляция 

специалистов Мирового Банка на основе данных МОТ. 

Рекомендации, предложенные выше, свидетельствуют о том, что во многих странах увеличение 

национального дохода за счет эффективного управления рынком труда может быть достигнуто и, в том 

числе, в Республике Узбекистан, как государству, относящееся к группе стран СНГ со средним уровнем 

дохода на душу населения,при осуществлении реформ по указанным четырем аспектам.. Между тем, 

межстрановый анализ, проведенный Всемирным банком, ОЭСР и другими международными 
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организациями, последовательно показывает, что более гибкие правила защиты занятости связаны с более 

высокими показателями использования человеческого капитала. В этой связи реформаторские усилия 

Президента и Правительства Республики Узбекистан оказывают положительное влияние на 

преобразование рынка труда.Ключевым инструментом государственной политики занятости населения, в 

частности, является система образования и профессиональной подготовки. В силу этого появляются все 

условия для эффективного функционирования рынка труда, который вознаграждает человеческий капитал 

и не дискриминирует трудовые ресурсы по возрастным и половым признакам, этнической 
принадлежности, социальному происхождению. 

Рост численности рабочей силы. Быстрые демографические изменения последних шестидесяти лет 

привели к резким изменениям численности и состава населения трудоспособного возраста в мире. На 

Рисунке 6.1 показан размер популяции трудоспособного возраста, определяемый здесь в возрасте 15-64 

лет - с 1950 по 2030 год, основанный на средних вариантах прогноза. Численность трудоспособного 

населения в мире утроилась с 1,5 млрд. в 1950 году до 4,8 млрд. в 2015 году и будет продолжать расти в 
ближайшие десятилетия, увеличившись до 5,4 млрд. в 2030 году (см. Таблица 6.1).Хотя добавление 700 

миллионов человек трудоспособного возраста через 13 лет, звучит пугающе, важно отметить, что в мире 

было добавлено 1,3 миллиарда человек трудоспособного возраста в течение двадцати лет между 1990 и 

2010 годами, увеличившись на 40%. Как видно на Рисунке 6.1, в 1980-х годах мировая численность 

трудовых увеличилась довольно быстрее, чем сегодня.Однако, с пикового роста в 2,2% в 1985 году темпы 

роста упадут до 0,7% в год в 2030 году. 

 Год Изменение (%) 

 2010 2015 2020 2025 2030 2010-2030      2010-2030 

A. Мир, в целом 4,524.8 4,804.4 5,031.8 5,248.6 5,438.0 913.2 20.2% 

B. Экономическиерегионы        

Болееразвитые 834.9 827.7 817.2 806.7 795.2 -39.7 -4.8% 

Менееразвитые:        

Китай 970.5 995.8 988.9 981.3 960.1 -10.5 -1.1% 

Индия 789.7 861.1 923.0 981.7 1,034.3 244.6 31.0% 

Остальныестраны 1,459.7 1,581.1 1,690.2 1,790.3 1,879.6 419.9 28.8% 

Страны 3-го мира 470.0 538.7 612.4 688.7 768.9 298.9 63.6% 

C. Географическиерегионы        

Азия 2,805.4 2,982.4 3,106.2 3,218.1 3,299.9 494.5 17.6% 

Европа 504.8 496.3 484.4 473.0 461.2 -43.5 -8.6% 

ЛатинскаяАмерика 385.0 413.0 436.8 455.0 468.0 83.0 21.6% 

СевернаяАмерика 231.3 236.1 240.0 242.5 244.8 13.5 5.8% 

Страны Африки к югу от 

Сахары 

465.8 533.8 611.7 697.9 793.3 327.5 70.3% 

D. Возрастныегруппы        

15-24 летние 1,213.0 1,201.0 1,197.8 1,219.4 1,249.0 36.0 3.0% 

25-44 летние 2,010.3 2,131.0 2,224.2 2,305.6 2,343.2 333.0 16.6% 

45-64 летние 1,301.6 1,472.4 1,609.8 1,723.7 1,845.8 544.2 41.8% 

Таблица 3. Изменение численности трудоспособного населения мира по регионам и группам, 2010-2030 

гг. Источник: Калькуляция специалистов Мирового Банка на основе данных МОТ. 

Как показано выше, разница в темпах и сроках снижения рождаемости и смертности привела к большому 

различию в темпах роста населения в разных регионах. Как показано, что темпы роста населения 

трудоспособного возраста также будут значительно различаться между богатыми и бедными странами. По 

прогнозам, население трудоспособного возраста в группе стран, классифицированных как «более 

развитые» на Рисунке 1. и Таблице .1, будет сокращатьсяпо 5% в год до 2030 года, в то время как население 

трудоспособного возраста в «наименее развитой» группе будет расти на 64%, с 470 миллионов в 2010 году 

до 769 миллионов в 2030 году. Три средние полосы на Рисунке 1 представляют собой «менее развитую 

минус наименее развитую» группу, причем Китай и Индия показаны отдельно. В совокупности эта группа 
будет продолжать расти, но будет выравниваться примерно в 2030 году. Численность трудоспособного 

населения Китая начала снижаться с 2015 года, тогда как численность рабочей силы Индии будет расти 

более чем на 1% в год до 2030 года, превзойдя Китай до прогнозируемого уровня в размере около 1 млрд. 

человек в 2025 году. Индия добавит 245 млн. человек своему населению трудоспособного возраста в 

период с 2010 по 2030 год; это означает примерно 1 млн. человек в месяц.  
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График 2. Изменение численности трудоспособного населения мира до 2030 года 

Рассматривая разбивку по географическим регионам в группе C на Таблице 1, можно видеть, что 

население трудоспособного возраста в Азии достигнет 3,3 млрд. человек к 2030 году, что на 6% больше, 

чем прогнозы на 2020 год. За этот же период в Европе будет наблюдаться снижение численности населения 

трудоспособного возраста на 5%, что ниже трудоспособного населения Латинской Америки. Северная 
Америка будет иметь незначительный рост, увеличившись на 3,7% с 2015 по 2030 годы. Страны Африки к 

югу от Сахары отличаются быстрым ростом численности трудоспособного населения, увеличившись с 534 

млн. в 2010 году до 793 млн. в 2030 году, т.е. на 49%. Страны этого региона вместе взятые добавляли 1,1 

миллиона человек в месяц к населению трудоспособного возраста в 2010-2015 годах. Данный показатель 

будет составлять примерно 1,6 миллиона человек в месяц в 2025-2030 годах. 

Компоненты роста рабочей силы. Для анализа будущего роста населения трудоспособного возраста, 
полезно разложить данный тренд на три компонента – увеличение рядов молодых работников, выход из 

состава трудоспособного населения в связи со старением и выход из-за смерти. На Рисунке 6.2 ниже 

показано это разложение для стран Африки к югу от Сахары, Азии и Латинской Америки и Карибского 

бассейна. На левых панелях показано ежегодное изменение численности населения трудоспособного 

возраста. Правые панели показывают годовые темпы роста. 2015 год указывается на каждой панели как 

точка для ретроспективного и перспективного отсчета.  

В Африке к югу от Сахары численность молодых трудовых ресурсов в возрасте 15 лет составляло около 

21 миллиона человека в 2015 году и возросло до 24.5 млн. чел в 2017 году. В свою очередь, 3 миллиона 

человек в возрасте 66 лет покинули ряды трудоспособного населения и 4 миллиона человека умерли. Таким 

образом, чистая рост трудовых ресурсов составил 17,5 миллионов человек в 2017 году. К 2030 году данный 

показатель возрастет до 21 миллиона в год за вычетом людей, вышедших из рядов рабочие силы. Верхняя 

правая панель показывает, что численность годовых участников регионального рынка труда составила 

4,1% от рабочей силы в странах Африки к югу от Сахары в 2015 году, по сравнению с рекордным 

показателем в 4,4% в 1995 году. В то же время чистый рост составил около 2,7% в 2015 году, по сравнению 

с пиком в 2,9% в 1995 году. К 2030 году прогнозируется снижение до 2,6%.  
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Abstract 

In the 21st century, many global challenges such as the instability of economic development, social inequality 

of the population, climate change have escalated and posed a significant threat to the achievement of sustainable 

development goals. As is known, until recently, in many countries of the world, the model of accelerated build-up 

of productive forces was dominated by the extensive use of natural resources, which causes great damage to the 
environment. Thus, the implemented model of increasing production essentially provided "growth without 

development." Such a development model is typical for many developing countries, including the countries of the 

post-Soviet space, including Uzbekistan. Therefore, the world community has come to the conclusion that it is 

necessary to search for ways of economic growth that do not increase the burden on natural resources and move 

to a new model of sustainable development. Uzbekistan is currently receiving close attention from the international 

community and the country is striving to ensure the sustainability of development not only through the use of rich 

natural resources, but also through the transition to innovative development based on the principles of the "green 

economy". Only on this basis is it possible to achieve the goals of sustainable development in Uzbekistan. 

 1  Введение 

В XXI веке обострились многие глобальные вызовы, среди которых выделяются нестабильность 

экономического развития, социальное неравенство населения, изменения климата, представляющие 

существенную угрозу достижению целей устойчивого развития. 

Как известно, вплоть до последнего времени во многих странах мира господствовала модель 

форсированного наращивания производительных сил за счет экстенсивного использования природных 

ресурсов, наносящего огромный ущерб окружающей среде. Общие черты такого роста, на наш взгляд, 

заключаются в следующем:  

во-первых, он осуществлялся на фоне регрессивной структуры экономики, ее слабой диверсификации, 
преимущественно за счет отраслей сырьевого комплекса, причем главными факторами роста оказались 

внешние, не зависящие от государственной экономической политики – рост цен и спроса на 

экспортируемые сырьевые ресурсы;  

во-вторых, стоимостной рост ВВП опережал увеличение физических объемов продукции;  

в-третьих, производственная и инфраструктурная база отставала от потребностей экономического роста 

и требовала проведения технологической модернизации;  

в-четвертых, увеличение производства сопровождалось истощением природных ресурсов и ухудшением 

состояния окружающей среды;  

в-пятых, улучшение материального благосостояния, подъем уровня жизни населения и развитие 

человеческого потенциала заметно отставали от темпов роста экономики;  

в-шестых, в таких государствах как Узбекистан, наблюдалось углубление дифференциации социально-

экономического положения регионов. 

Таким образом, реализуемая модель наращивания производства по существу обеспечивала "рост без 

развития".Такая модель развития характерна для многих развивающихся стран, в том числе и стран 

постсоветского пространства, включая Узбекистан. Поэтому мировое сообщество пришло к выводу о 

необходимости поиска путей экономического роста, не увеличивающих нагрузку на природные ресурсы, 

и перехода к новой модели устойчивого развития. 

Устойчивое развитие – это модель социально-экономической жизни общества, при реализации которой 

удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается без лишения будущих 

поколений такой же возможности. К такой формулировке сводится большинство определений устойчивого 

развития во всем мире, которых уже к концу 90-х годов ХХ века насчитывалось более 60 . Другими 

словами, устойчивое развитие предполагает сбалансированный и долговременный экономический рост, 

обеспечивающий социальное развитие общества и удовлетворение человеческих потребностей при 

сохранении окружающей среды без ущерба для будущих поколений (Возняк В., 1995). 

Рассмотрим основные составляющие устойчивого роста стран Центральной Азии. 
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Одним из наиболее важных показателей экономического развития является валовой внутренний продукт 

(ВВП), характеризующий не только темпы и уровень развития экономики, но и особенности ее структуры, 

эффективность функционирования отдельных секторов экономики. ВВП как наиболее обобщающий 

показатель усредняет разнонаправленные социально-экономические тенденции, даёт четкую картину 

структурных изменений. При этом исходные статистические данные государственной статистики иногда 

вызывают сомнение относительно полноты отражения в ВВП социально-экономических процессов. Тем 

не менее, обобщающий характер этого показателя делает его наиболее удобным для анализа самых 
значимых экономических контрастных изменений динамики в разрезе разных стран. 

Анализ темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) в последние годы (2011-2015гг.) в странах 

Центральной Азии показали, что они превышали долгосрочный тренд, несмотря на неопределенность на 

мировых товарных и финансовых рынках (табл. 1).  

Годы Страны Центральной Азии 

Казахстан Кыргызстан Узбекистан Таджикистан Туркменистан 

2011 107,4 105,7 108,3 107,4 114,7 

2012 104,8 99,1 108,2 107,5 111,1 

2013 106,0 110,5 108,0 107,4 110,2 

2014 104,2 103,6 108,1 106,7 110,3 

2015 101,2 103,5 108,0 106,0 107,5 

Таблица 1. Сравнительная динамика темпов роста ВВП в странах Центральной Азии, в % к 

предыдущему году. См. Ж. «Экономика и финансы» №1 , 2018г. С. 17. 

Однако следует отметить, что в 2015-2016 гг. под влиянием негативных глобальных процессов в странах 

Центральной Азии, в т.ч. в Казахстане, экономический рост замедлился. Подобная тенденция наблюдалась 

и в Узбекистане в 2017 году. Поэтому в 2017 г. уровень основных показателей экономического развития 

существенно снизился и характеризуется следующими параметрами (табл. 2). 

 ВНД на душу 

населения, долл. 

США 

ВВП на душу 

населения, долл. 

США 

Средняя 

зарплата, долл. 

США 

Минимальный 

доход населения в 

час, долл. США 

Казахстан 8710 7418,45 480 0,5 

Кыргызстан 1100 1042,24 220 0,1 

Таджикистан 1110 643,15 110 0,4 

Туркменистан 6670 6818,03 320 Н.св. 

Узбекистан 2220 1939,86 235 0,2 

Для сравнения: 

Китай  8260 8583,0 746 0,8 

Россия 9720 8664,06 615 0,8 

Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития стран Центральной Азии в 2017 г. 

Источник: По данным МВФ. Средняя зарплата по странам мира в 2017 г.; ВНД на душу населения по 

странам мира; Рейтинг стран мира по ВВП на душу населения.  

Для сравнительных характеристик экономического развития разных стран наиболее приемлемыми 

показателями являются подушевые и удельные, т.к. они нивелируют влияние таких факторов, как 

численность населения, территория страны и т.п. Из приведенных данных видно, что валовой 
национальный доход (ВНД) на душу населения в 2017 г. в Казахстане (8710 долл. США) находился 

примерно на уровне аналогичного показателя в Китае (8260 долл. США) и был несколько ниже, чем в 

России (9720 долл. США). В Туркменистане ВНД на душу населения составлял 6670 долл. США, в 

Узбекистане всего лишь 2220 долл. США. В других странах Центральной Азии ВНД на душу населения 

существенно ниже. 

Однако валовой национальный доход (ВНД) является лишь приблизительной мерой благосостояния 
населения той или иной страны, так как он не учитывает ряд важных факторов, в частности имеет 

следующие недостатки: 

1. Валовой национальный доход не показывает разницу между странами по степени равномерности 

распределения доходов между разными категориями населения страны. Например, страны с одинаковым 

ВНД на душу населения могут существенно различаться по доле населения, относящегося к среднему 

классу или бедным слоям, причем наибольшая часть национального дохода может быть сосредоточена в 
собственности небольшой группы людей. 

2. ВНД на душу населения не отражает ущерб, наносимый окружающей среде и природным 

ресурсам страны в результате их неконтролируемого использования в процессе производства. 
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3. Данный показатель не учитывает объемы производства теневой экономики, а также 

неоплачиваемый труд в домохозяйствах, на общественных работах и труд самозанятого населения.  

4. В то же время, в данном показателе учитывается производство вредной для общества продукции, 

например, сигарет, оружия и т.п.  

ВВП на душу населения в 2017 г. существенно снизился во всех странах Центральной Азии по 

сравнению с предыдущим периодом. Соответственно снизился уровень средней заработной платы и 

минимальный доход населения в час, в долл. США. 

Негативными факторами, определившими понижающую динамику основных показателей социально-

экономического развития, явились: 

- снижение мировых цен на нефть, газ, хлопок, металлы, другое сырье, являющееся основной экспортной 

продукцией Казахстана, Узбекистана и Туркменистана; 

- резкая девальвация национальных валют (казахстанского тенге более чем на 100%, как и узбекского 

сума) вслед за девальвацией российского рубля; 

- соответствующий рост инфляции, увеличение ставок рефинансирования и процентных ставок за 

кредит; 

- снижение доли малого и среднего бизнеса вследствие удорожания кредитных денег. 

Доминирующим фактором, негативно повлиявшим на показатели экономического развития стран 

Центрально-Азиатского региона, и особенно на экономику Казахстана и Узбекистана, явилась 

нестабильность цен и спроса на сырье на мировых рынках. В настоящее время ситуация стала меняться в 
лучшую сторону. Например, стабилизировалась цена на нефть марки Brent, которая в 2017 году устойчиво 

превышала отметку в 50 долларов за баррель, что выше средних показателей 2016 года (43,5 долларов за 

баррель). Ожидается расширение внешнего спроса за счёт начавшегося роста экономики России и 

продолжающегося умеренного роста экономики Китая. Эти факторы способствовали восстановлению 

экономического роста в Казахстане. 

Для выявления различий между странами Центральной Азии в области социального развития, а также 

для оценки воздействия экономической политики на качество жизни был проанализирован Индекс 

человеческого развития (ИЧР).Он является комплексным сравнительным показателем ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении, грамотности, образования и уровня жизни (табл. 3). 

Страны ИЧР Изменение ИЧР (+; -) 

Страны с очень высоким уровнем ИЧР 

Россия 0,804 + 0,001 

Страны с высоким уровнем ИЧР 

Казахстан 0,794 + 0,001 

Узбекистан 0,701 + 0,004 

Китай 0,738 + 0,004 

Страны со средним уровнем ИЧР 

Туркменистан 0,691 + 0,003 

Кыргызстан 0,664 + 0,002 

Таджикистан 0,627 + 0,002 

Таблица 3. Рейтинг стран Центральной Азии по уровню индекса человеческого развития (ИЧР) в 2015 г. 

Источник: Википедия 

Приведенные в табл. 3 данные показывают, что страны Центрально-Азиатского региона характеризуются 

высоким и средним уровнем ИЧР, что свидетельствует о достаточно высокой грамотности населения, но 

среднем уровне продолжительности и качества жизни.  

В то же время в странах Центральной Азии имеются определенные риски для устойчивого развития.  

Основные риски: 

Во-первых, основной риск связан с тем, что во многих странах Центрально-Азиатского региона 
сохраняется нерациональная структура экономики, в которой преобладают добывающие отрасли. 

Например, в Узбекистане в структуре промышленности добывающие отрасли до настоящего времени 

доминируют, их удельный вес достигал в среднем 70%.  

Как известно, сырьевая модель экономического развития остается зависимой от конъюнктуры мировых 

сырьевых рынков. Для преодоления этого риска необходима диверсификация структуры отраслей 

экономики на основе развития малого и среднего бизнеса (МСП) и увеличения его доли в ВВП, особенно 
в ключевых отраслях промышленности, создания новых цифровых индустрий, секторов креативной 

экономики и модернизации отраслей социальной сферы. 
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Вторая группа рисков связана с тем, что сложилось неравенство социального и экономического развития 

в странах региона, о чем свидетельствует существенный разброс значений показателей ВНД на душу 

населения, ВВП на душу населения, средней заработной платы  

Третья группа рисков состоит в том, что в странах Центральной Азии, несмотря на хорошие 

официальные показатели, сохраняется высокий уровень безработицы(табл.4) . Причем наблюдается 

значительная разница в уровнях этого показателя. Самая высокая безработица сложилась в Таджикистане 

- 11,6%, но и в других странах наблюдается скрытая безработица и высокая доля самозанятого населения. 

Например, в Казахстане доля самозанятого населения в общей численности занятых достигает 28%, а это 

почти 2,5 млн. чел. 

Самостоятельная занятость отличается неустойчивым характером, и в большей части маскирует 

скрытую безработицу, преимущественно сельского населения. 

Годы Казахстан Кыргызстан Узбекистан Таджикистан Туркменистан 

2011 5,4 8,6 5,0 Нет св. Нет св. 

2012 5,3 8,5 4,9 11,6 Нет св. 

2013 5,2 8,4 4,9 Нет св. Нет св. 

2014 5,0 8,1 5,1 Нет св. Нет св. 

2015 5,0 7,6 5,2 Нет св. Нет св. 

Таблица 4. Уровень безработицы в странах Центральной Азии, в % к предыдущему году. Источник: 

Казахстан в 2015году.  

Для решения этой задачи необходимо создание новых, эффективных рабочих мест, что позволит 
сократить расходы государства на выплату пособий, связанных с безработицей, на борьбу с преступностью 

и т.д. 

Четвертая группа рисков связана с наблюдаемым в странах Центральной Азии относительно низким 

индексом социального прогресса по сравнению с развитыми странами. Данный показатель является 

комплексным и был рассчитан исследователями международного проекта «The Social Progress Imperative» 
для измерения достижений стран мира с точки зрения общественного благополучия и социального 

развития. Этот комплексный индекс был определен на основе свыше 50-ти частных показателей, 

объединённых в три основные группы (Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса) : 

1. Основные потребности человека — питание, доступ к основной медицинской помощи, 

обеспечение жильём, доступ к воде, электричеству и санитарным услугам, уровень личной безопасности. 

2. Основы благополучия человека — доступ к базовым знаниям и уровень грамотности населения, 

доступ к информации и средствам коммуникации, уровень здравоохранения, экологическая устойчивость.  

3. Возможности развития человека — уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав и 

возможностей человека принимать решения и реализовывать свой потенциал. 

Индекс социального развития отражает достижения стран мира в единицах – от 0 до 100, при этом 

значение 0 показывает практическое отсутствие социальной устойчивости общества в стране, а 100 – 

наилучшее состояние социального развития общества. Сравнительные индексы социального развития 
приведены в табл. 5. 

Страны Индекс социального развития 

Казахстан 66.01 

Кыргызстан 65.33 

Узбекистан 62,02 

Туркменистан Нет сведений 

Таджикистан 58,87 

Для сравнения: 

Дания, Швейцария 90,0 

Турция 69,0 

Беларусь 67,9 

Россия 67,17 

Китай 63,7 

Таблица 5. Индекс социального развития в странах Центральной Азии, в 2017 г. Источник: Рейтинг 

стран мира по уровню социального прогресса. 

Как свидетельствуют данные табл. 5 по уровню социального развития общества Казахстан, Кыргызстан 

и Узбекистан находятся на уровне выше среднего, что сопоставимо с показателями Беларуси, Китая, 

России и Турции, но значительно ниже аналогичного показателя в развитых странах Европейского Союза 
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(Дания, Швейцария). Еще ниже показатели социального развития Таджикистана, что закономерно, т.к. эта 

страна отстает и по экономическим показателям. 

Пятая группа рисков для устойчивого развития заключается в том, что в странах Центральной Азии 

сохраняется высокая доля теневой экономики. Например, объем теневой экономики в Узбекистане в 2016 

году составил более 50% ВВП. Такую цифру на заседании Международного пресс-клуба озвучил первый 

заместитель министра экономики Мубин Мирзаев со ссылкой на оценку экспертов, что мешает развитию 

экономики и поступлениям в бюджет. С этих позиций, первым шагом к решению данной проблемы стала 

либерализация валютного рынка. В настоящее время полным ходом разрабатывается новая налоговая 

система, которую пересмотрят уже 1 июля 2018г. Например, налог на добавленную стоимость (20%) может 

покрыть дл 80% госбюджета Узбекистана, если он будет взиматься без учета льгот и преференций. Сегодня 

вносятся конкретные предложения по созданию конкурентной среды и равных условий для всех 

предпринимателей, что позволит легализовать теневую экономику. Снижение доли теневой экономики, 

позволит расширить налоговую базу и способствовать большей устойчивости доходной части госбюджета. 
Подобные тенденции, на наш взгляд, происходят и в других странах Центральной Азии. 

Одновременно теневая экономика, без сомнения, влияет на неравенство доходов населения. Вместе с тем 

замедление темпов экономического роста, снижение ВВП на душу населения и других экономических 

показателей, как правило, приводит к увеличению дифференциации населения по уровню доходов, что и 

происходит в реальности на фоне девальвации национальной валюты.  

Для преодоления территориальной дифференциации в Узбекистане предложено ряд приоритетных 

направлений экономического развития, которые призваны обеспечить устойчивое развитие (Ш.М. 

Мирзияев) :  

 ускоренная технологическая модернизация экономики, новые индустриальные отрасли с 

применением цифровых технологий; 

 импульс развитию традиционных базовых отраслей параллельно с созданием новых 
индустриальных отраслей; 

 аграрный сектор как новый драйвер национальной экономики; 

 развитие новой евразийской логистической инфраструктуры. 

Устойчивое развитие и преодоление социального неравенства призваны обеспечить меры социальной 

политики, предпринимаемые в Узбекистане: 

 улучшение социальной политики, стимулирование притока квалифицированного персонала; 

 сохранение всех социальных выплат, пенсий и зарплат сотрудникам государственных структур; 

 привлечение высококвалифицированных специалистов во все сектора экономики; 

 адресная социальная помощи социально уязвимым группам населения. 

В настоящее время Узбекистану привлечено пристальное внимание со стороны мирового сообщества и 

страна стремится обеспечить устойчивость развития не только путем использования богатых природных 
ресурсов, но и за счет перехода к инновационному развитию на основе принципов «зеленой экономики». 

Только на этой основе возможны достижение целей устойчивого развития в Узбекистане. 
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Модели Электронной Коммерции Для Продажи 

Интеллектуальных Продуктов И Услуг В Экономики Знаний 

E-Commerce Models for Trading Intellectual Products and 

Services in Knowledge Economy 

Madina Rajapova (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

In this digital era, we cannot imagine modern economy, especially knowledge economy without using 

information technologies and systems as well as electronic business and electronic commerce models. Traditional 

e-commerce focuses on physical products trading, however intellectual products and services has becoming more 

efficiently and popular. In this article main aims are theoretical aspects of e-commerce in market of intellectual 
products and services, algorithm of using e-commerce model in this field, and ways of improving though our 

suggestions and recommendations. Research methods and tools are econometric analysis of the hypothesis in 

StataSE 12 programs, which gives results of both positive and negative factors to develop, design and 

implementation of e-commerce model for trading of intellectual products and services. 

В эпоху цифровых технологий мы не можем представить себе современную экономику, особенно 

экономику знаний, без использования информационных технологий и систем, а также моделей 
электронного бизнеса и электронной коммерции. Традиционная электронная коммерция фокусируется на 

торговле физическими продуктами, однако интеллектуальные продукты и услуги становятся более 

эффективными и популярными. В этой статье основными целями являются теоретические аспекты 

электронной коммерции на рынке интеллектуальных продуктов и услуг, алгоритм использования модели 

электронной коммерции в этой области и способы улучшения, хотя наши предложения и рекомендации. 

Методы и инструменты исследования - это эконометрический анализ гипотезы в программах StataSE 12, 

который дает результаты как положительных, так и отрицательных факторов для разработки, 

проектирования и внедрения модели электронной торговли для торговли интеллектуальной продукцией и 

услугами. 

 1  Введение 

В настоящее время рост спроса на научно-технические интеллектуальные продукты во всех сферах 

экономики, таких как интеллектуальная собственность, изобретательность, модернизация и инновации, 

является одним из ключевых факторов развития страны. Как отмечено в Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, в пункте 4.4. Развитие сферы 

образования и науки: стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание 

эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание при 
высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научно-

экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков. Эти 

задачи, несомненно, зависят от развития экономики знаний в нашей стране и их эффективного применения 

на практике. 

Результатами интеллектуальной, научно-технической деятельности являются, по сути, 

интеллектуальные продукты и услуги, которые полезны на практике, в том числе новые знания, новые 
технологические процессы и знания в области исследований, производства или других областях. 

Реализация этих научно-технических и интеллектуальных мероприятий во всех сферах экономики 

способствует качеству продукции и услуг, обеспечивает конкурентоспособность на мировом рынке, 

модернизацию экономики, в результате формирование экономики знаний. 

Использование результатов научно-технической деятельности, а также внедрение новых технологий в 

отраслях экономики является одним из приоритетов содействия экономическому росту в мире. 
Использование новых знаний в технологиях производства и организационных вопросах обеспечило рост 

в развитых странах с 70% до 85%. 80-90% макротехнологических продуктов (высокотехнологических 

продуктов), используемых в настоящее время. Лидерами в данной области являются такие страны, как 

США, Китай, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Швеция, Норвегия, Италия и Швейцария. 
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График 1. Экпорт высокотехнологических продуктов в основных странах и регионах мира 2016 г. (млн. 

долларов США) Источник: World Bank 

В «Графике 1.» показаны данные Всемирного Банка, из которых заметно, что страны Европеского союза 

являются основными лидерами экпорта высокотехнологических продуктов, а также можно заметить 
резкий рывок Китая после 2000 годов. Показатели США и Соединенного Королевства имеют стабильный 

рост, а показатели Европы и Центральной Азии, в число которых входит Узбекистан намного ниже 

среднего. Данные исследования являются актуальными и для их развития необходима своевременная и 

тотальная поддержка со стороны государства.  

 2  Теоретические аспекты и литературный обзор 

В данном разделе будут обсуждены теоретические аспекты трех основых терминов – это 

«Интеллектуальные продукты и услуги», «Экономика знаний» и «Электронная коммерция». 

 2.1  Интеллектуальные продукты и услуги: интеллектуальный товар, капитал и инновация 

Нематериальный продукт относится к идентифицируемым продуктам, которым обладают или 

контролируются их ценности, которые не имеют физической формы, такие как труд, интеллект, знания и 

т.д. Нематериальные продукты обычно включают в себя услуги, интеллектуальные работы, знания, 
информационные продукты, цифровые продукты, игровые карты и т. д. Чтобы отличить традиционную 

концепцию «виртуального продукта» от «нематериального продукта» в контексте электронного бизнеса, 

мы ограничимся концепцией «продукта», обсуждаемой в этой статье, в рамках услуг и интеллектуальных 

работ. 

По данным исследований, Линде Готтфредсона - интеллект - это весьма общая умственная способность, 

которая включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, 
понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта. Это не просто изучение книг, 

узкие академические знания или навыки проходить тесты. Напротив, по мнению учёного, интеллект 

отражает более широкую и глубокую способность познавать окружающий мир, понимать суть вещей и 

соображать, что делать в той или иной ситуации (Gottfredson L. S., 1994). 

Например, Ф. Н. Ильясов определяет интеллект как «способность системы создавать в ходе 

самообучения программы (в первую очередь эвристические) для решения задач определенного класса 
сложности и решать эти задачи» (Ильясов Ф. Н. 1986.). А интеллектуальный продукт - продукт, созданный 

интеллектуальным трудом. Продукты умственного, интеллектуального труда принимают различные 

формы: мысль (идея), информация, новая технология, открытия, изобретения, алгоритмы и программы для 

компьютера, ноу-хау в различных отраслях, произведения искусства, литературы и т. д. В условиях 

рыночного хозяйства продукты интеллектуального труда становятся товарами и как товары обладают 

потребительной стоимостью (Экономический словарь). 
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Интеллектуальные услуги - это «процесс» для удовлетворения потребностей акцепторов услуг с 

помощью необходимых средств и подхода. А именно услуга - это процесс, который поставщики услуг 

удовлетворяют получателю услуг, предоставляя любые необходимые средства и методы. В этом 

определении так называемые «необходимые средства и подход» не только через прямой контакт, но и через 

косвенный контакт; не только нематериальные средства и методы, такие как трудовая или физическая сила, 

мудрость, знания и средства мягкой технологии (например, консультации, организация, управление, 

посредничество, арбитраж и т. д.), но и материальные средства, а именно все необходимые природные 
вещи и искусственные продукты, такие как товары, осязаемые инструменты, машины, оборудование и т. 

д., но не включают производство последних. Разумеется, эти упомянутые выше материальные средства 

должны быть приняты с использованием нематериальных средств и методов для удовлетворения 

требований заказщика услуг.  

По мнению Ф.Е.Степановой «Инновация не приходит сразу, люди ориентируются в результате 

благоприятных условий. Интеллектуальный капитал стимулирует постоянное развитие инновационного 
капитала, новых знаний, новых товаров и услуг, чтобы стать непрерывным процессом» (Степанова А.Е. 

2010). 

Изучив труды учёных, хотим предложить свою версию этим понятиям. Интеллектуальный продукт - это 

продукт, который был задуман в идеях человека, а потом изложен виде статьи, книги, бизнес идеи, 

открытия, изобретения, технологии ноу-хау, алгоритма, базы данных и программ для компьютера. Для 

каждой отрасли существуют свои критерии для данного продукта. Например, для экономики 
интеллектуальный продукт должен быть понятным, актуальным, полезным и применимым в практике. Для 

искусства эти критерии не актуальны, а вот в медицине свои критерии и т.д. 

Интеллектуальная собственность – такие виды интеллектуального продукта, которые приняты в 

международных конвенциях, как виды интеллектуальной собственности, где права собственника 

защищаются законом. Например, в Республике Узбекистан данными вопросами занимается Агентство по 
интеллектуальной собственности. На сегодняшний день данное агентство потентует все изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, программы для 

компьютера, базы данных и другие объекты интеллектуальной собственности граждан Республики 

Узбекистан. Развитие страны, в целом, зависит как эффективно, правильно и вовремя будут использованы 

эти знания и опыты. Тут появляется понятия «экономика знаний». 

 2.2  Экономика знаний 

В развитых странах в настоящее время свою экономику характеризуют как «Экономику знаний». 
Первичную экономику физического труда и сельского хозяйства, сменила индустриальная экономика, 

основанная на природных ресурсах, технике и технологии, в свою очередь сегодня экономика 

модернизируется и возникла экономика, базирующаяся на знаниях и информационных технологиях.  

Экономика знаний – это такая экономика, в которой технологическая материализация знаний является 

сектором, в котором производство считается источником экономического роста, где происходит 
реализации знаний. В 1962 г. Американский исследователь Ф. Махлупом, впервые, ввел термин 

«экономика знаний» в научную литературу, но не существуюет однозначного определения данного 

понятия. Данный вопрос все трактуют по своим понятиям и определениям (Махлуп Ф. 1966). 

Например, по мнению Л.М. Гохберга, «экономика знаний – это экономика, основанная на интенсивном 

и эффективном использовании знаний» (Гохберг Л. М. 1998.). В то время как Г. Клейнер считает, что: 

«Экономикой знаний мы называем такое состояние экономики данной страны, при котором: во-первых, 
знания становятся полноценным товаром; во-вторых, любой товар несет в себе уникальные знания; в-

третьих, знание становится одним из основных факторов производства» (Клейнер Г. 2004.). 

Исходя из наших исследований, мы рекомендуем, что для улучшения условий научно-исследовательской 

деятельности необходимо создание инструмента – разработка информационных систем реализации 

научных исследований. С помощью данного инструмента можно повысить эффективность совместной 

работы сотрудников научной сферы, эффективно использовать технический потенциал. Научно-
исследовательская деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в области 

фундаментальных и прикладных научных исследований.  

 2.3  Электронная коммерция 

Майклу Олдричу, английскому изобретателю, новатору и предпринимателю, приписывают развитие 

предшественника онлайн-покупок. В 1979 году Олдрич подключил телевизор к компьютеру, так возникла 

первая расширенная коммерция в сети. С самого начала было очевидно, что интернет-магазины в 
Интернете будут коммерчески выгодными, но B2C не будет успешным до тех пор, пока не будет широко 

распространено использование ПК и всемирной паутины, также известной как Интернет.  

В 1990 году Тим Бернерс Ли вместе со Робертом Кайляу опубликовали предложение о создании проекта 

«Hypertext» под названием «WorldWideWeb». Вдохновение для этого проекта было смоделировано после 
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чтения Dynatex SGML, лицензированного CERN. В том же году Ли, используя NeXTcomputer, создал 

первый веб-сервер и написал первый веб-браузер. Вскоре после этого он начал дебютировать в Интернете 

6 августа 1991 года в качестве общедоступного сервиса в Интернете. Когда Бернер Ли решил, что 

гипертекст должен работать в Интернете, это привело его к разработке URL, HTML и HTTP. 

Джиан Чен в статье «Исследование стратегий онлайн-ритейла: опыт ведущих компаний США и Китая» 

делает теоретический обзор самого определения «электронная коммерция» и истории его развития. Автор 

приводит определение из статьи «Электронная коммерция» Э.Караяниса и Дж.Александра: «Электронная 

коммерция может быть определена как совокупность сделок по покупке/продаже материальных и 

нематериальных товаров и услуг через Интернет. Она включает в себя онлайн ритейл, закупки, онлайн 

аукционы и онлайн платежи» (Chen, Jian. 2012.). По мнению автора, это определение наиболее ясно и 

исчерпывающе передает суть электронной коммерции. Ряд исследователей приводят аргументы в пользу 

того, что применение методов электронной коммерции может стать драйвером роста для компании и 

поможет преодолеть периоды кризиса.  

В работе авторы основное внимание уделяют преимуществам внедрения ИТ-решений, 

стандартизированных технологий и оптимизации бизнес-процессов как основных факторов создания 

ценности. Результаты исследования демонстрируют глобальные перемены, через которые проходит 

индустрия электронной коммерции, что делает возможным применения высокоэффективных и 

инновационных методик увеличения ценности компании. Среди основных преимуществ электронной 

коммерции, по мнению большинства авторов, это доступ к электронному информационному обмену, 
который позволяет существенно повысить эффективность деятельности экономических субъектов за счет 

снижения транзакционных издержек, уменьшения времени для организации сделки, а также обеспечить 

быстроту и точность получения информации, высокую скорость финансовых расчетов, позволяющий 

уменьшить расходы на доставку (главным образом для товаров, которые могут быть получены 

электронным способом), улучшить анализ рынка и стратегическое планирование, что дает большие 

возможности для маркетинговых исследований, создания максимально персонализированного 

предложения, поддержания высокого уровня лояльности потребителей (благодаря доступной информации 

о действиях покупателей и их реакции на рекламу), а также открывает одинаковый доступ к рынку как для 

крупных корпораций, так и для небольших фирм. Такие авторы, как Холодкова К. С., Назарова И. Б., 

Дианова Т. В., Кубкина Е. С., Николаев И. П. и Лежнев Ю. В. рассматривают ряд особенностей (по большей 

части негативных), характерных для электронной коммерции. Среди них высокая стоимость доставки, 
низкая степень вовлеченности специалистов по продажам по сравнению со специалистами по 

информационным технологиям (основная причина, почему часто сайты онлайн магазинов неудобны для 

покупателей), недоверие населения к онлайн платежам (из-за неуверенности в безопасности транзакций и 

недостаточной защиты информации), отсутствие полной нормативно-правовой базы, регулирующей 

Интернет-торговлю, проблемы в развитии инфраструктуры (Сорокина А. И. 2016.). 

Так же в трудах наших отечественных ученых Узбекистана ведутся множество исследований и 
публикуются статьи по темам электронной коммерции, например, таких как Гулямов С.С., Б.Ю.Ходиев, 

Б.А.Бегалов, А.Ш. Бекмуродов, М.М. Юлдашев и др. В качестве вывода, можно отметить, что электронная 

коммерция — это, хотя и относительно новое, но очень быстро развивающееся направление коммерческих 

отношений, о чем свидетельствуют большинство исследователей. Торговля в Интернете обладает рядом 

существенных преимуществ по сравнению с традиционными методами ведения торговли, хотя на данный 

момент присутствует и ряд проблем, с которыми сталкиваются многие компании.  

 3  Основные модели электронной коммерции, которые можно использовать в 

рынке интелектуальных товаров и услуг 

Модели электронного бизнеса для нематериальных продуктов могут быть приняты из традиционных 

прототипов B2C и C2C и подразделяются на четыре модели: традиционная модель, модель аукциона, 

модель торгов и экспертная / HR-модель, которые описаны ниже. 

 3.1  Традиционная маркетинговая модель 

В традиционной модели поставщик услуг / знаний перечисляет свой «продукт» с ценой и ждет 

потенциального покупателя, как и на традиционном рынке. Но отличается от физического блага, 

нематериальному продукту может потребоваться определенный промежуток времени, прежде чем он будет 

полностью выполнен, и транзакция может быть закрыта только после того, как покупатель подтвердит его 

удовлетворительное. Коэффициент прибыли поставщика платформы зависит главным образом от 
комиссии за каждую успешную сделку. Основываясь на характеристиках торговли нематериальными 

товарами, мы установили следующий бизнес-поток. Каждый сертифицированный продавец может 

публиковать на платформе электронного бизнеса продукты (услуги или интеллектуальные / 

информационные продукты, такие как опыт или умение, технологии, труд, интеллектуальные и ресурсные 
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ресурсы и т. Д.); цены предопределены, и все продукты перечислены как традиционный супермаркет B2C 

или C2C. 

Зарегистрированный покупатель может выполнить поиск в списке и просмотреть информацию о 

продукте, а затем сделать заказ соответствующим образом. Платежи предоплачены третьему лицу 

(например, самой платформе) в качестве посредника для обеспечения продолжения транзакции. После 

того, как покупатель подтвердит полноту своих заказывающих товаров, сторонний посредник перечислит 

деньги продавцу и сделка будет закрыта. Как продавец, так и покупатель могут предоставлять или 

приобретать продукты в розничном или оптовом режиме (в которых продукты упаковываются за одну 

транзакцию). Помимо функции обработки и обработки платежей, платформа электронного бизнеса также 

может обеспечивать такие функции, как сравнение цен, реклама продуктов, кредитный рейтинг, 

отслеживание клиентов и т. д., что может еще больше увеличить прибыль. 

 3.2  Модель аукциона 

В модели аукциона продавец может установить начальную цену и срок, до которого аукцион будет 

закрыт. Продавец может иметь дело с одним победителем или несколькими топ-участниками торгов 

(режим аукциона Голландии). Перед тем, как делать ставку, потенциальный покупатель должен сделать 

залог. Как и в традиционном режиме, сборы предоплачены третьей стороне, пока сделка не будет 

подтверждена полнотой. 

 3.3  Модель торгов 

Если покупатель не может найти продукт, который он хочет или не удовлетворен перечисленными, он 

может предложить щедрость для своих нужд в модели торгов; участники торгов (потенциальные 

поставщики услуг / знаний) могут искать список каталогов и найти любимый тендер, который 

соответствует его специальности и подавать заявку. Все ставки ожидаются и просматриваются тендерем, 

который позже решит победителя с истечением срока. Как и в других моделях, транзакции не будут 

считаться завершенными до тех пор, пока тендер не подтвердит. 

 3.4  Экспертная / HR-модель 

В отличие от систем охоты за работой, модель экспертов / человеческих ресурсов фокусируется на опыте, 

которым обладает потенциальный поставщик, а не на видах работ, предлагаемых организацией. 

Поставщики услуг могут зарегистрироваться в качестве члена экспертной базы данных, а искатель услуг 

может просматривать каталог, чтобы найти подрядчика. В соответствии с этой моделью продавцу не нужно 

ставить ценник на его / ее услугу (хотя он мог бы предлагать почасовое поручение или сдельную работу), 

но перечислил свои потенциальные ценности для искателя и ожидает, что деловая ассоциация через 
Платформу будет работать без ощибок. Обработка торгов может быть оставлена на внеплатформенных 

контактах, и комиссия взимается за получение контактной информации. Прибыль этой модели 

сомнительна, потому что неплановые действия вряд ли можно отслеживать, и это должно быть, если 

платформа пытается стать ответственным экспертным агентом. 

 4  Методология и результаты 

 4.1  Данные  

В данном исследовании были использованы вторычные данные из Опросника Управления, Организации 

и Инноваций (The Management, Organisation and Innovation (MOI) survey 2009), которые являются 

совместной инициативой Европейского Банк реконструкции и развития (Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD)) и Всемирного (Всемирный банк) Банк. Впервые проведенный опрос в 2008-2009 

годах, охватывающий 1777 производственных предприятий в 12 страны: Беларусь, Болгария, Казахстан, 

Литва, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Украина, Узбекистан, Германия и Индия. В данных используется 

стандартизованный инструмент обследования и единая методология выборки с целью минимизировать 

погрешность измерения и сопоставить с масштабами экономики (World Bank, 2010). 

 4.2  Работа с данными  

Из множества перечисленных данных для исследования выбран зависимый фактор, который является 

главным правовым- защищенным интеллектуальным продуктом/услугой - это зарегистрированный патент 

в стране (условный символ moio17a).  

 

Таблица 1. Сумма показателя moio17a в программе StataSE 12 Источник: The Management, Organisation 

and Innovation Survey 
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В «Таблица 1.» из программы StataSE 12, можно увидеть, что на вопрос имеет ли компания патент, 

зарегистрированный в стране, и по данной команде sum может показать число ответивщих, среднею 

статистику, стандартное отклонение, минимум и максимум показателей по фактору. По данной команде 

можно определить, что ответов было три, условно да (1), нет (2), не знаю (-9). Изза того что, в данном 

факторе не числовой показатель его не нужно проверять на тест нормального распределения.  

 

Таблица 2. Корреляция факторов в программе StataSE 12 Источник: The Management, Organisation and 

Innovation Survey 

Следующий этап, это корреляция нескольких факторов, которые осущестляются командами corr и 

spearman, они показаны в «Таблица 2.» и в «Таблица 3.». По данной корреляции можно исключить 

несколько факторов, которые показывают низкое влияния.  

 

Таблица 3. Корреляция факторов в программе StataSE 12 Источник: The Management, Organisation and 
Innovation Survey 
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После корреляции, для нашего исследование и гипотезы мы выбрали следующие факторы для 

провидения регрессия на основной фактор (Регистрация патента): 

- патенты зарегистрированнные в стране (moio17a) 

- процент новых продуктов/услуг в годовой продаже за 3 года (ecao2) 

- инвестиция на исследования в последний фискальный год (ecao4) 

- процент пользователей ПК на работе (ecao6) 

- процент аутсорсинга продукции произвоства (moio10b) 

- процент аутсорсинга в другую старну (moio11b) 

- количество работников в производстве с высшим образованием (moiq69a1) 

- количество работников в не производстве (менеджер, продовец и т.д.) с высшим образованием 

(moiq69b1). 

 

Таблица 4. Регрессия факторов в программе StataSE 12 Источник: The Management, Organisation and 

Innovation Survey 

 4.3  Эконометрическую модель OLS для развития интеллектуальных продуктов/услуг среди 

промышленных организаций 

Исходя из данных, приведенных в «Таблице 4.», можно предложить следующую эконометрическую 
модель для развития интеллектуальных продуктов/услуг среди промышленных организаций: 

 

Здесь,  

Y- патенты зарегистрированнные в стране; 

I- инвестиция на исследования и разработки в последний фискальный год; 

U- процент пользователей ПК на работе; 

o - процент аутсорсинга продукции произвоства; 

O - процент аутсорсинга в другую страну; 

GP - количество работников в производстве с высшим образованием; 

GNP - количество работников в не производстве (менеджер, продовец и т.д.) с высшим образованием. 

Следующий этап, это проверка на адекватность модели с помощью команды estat hettest, показана в 

«Таблице 5.», что означает то, что данная модель не имеет гетероскедастичность.  
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Таблица 5. Поверка на гетероскедастичности в программе StataSE 12 Источник: The Management, 
Organisation and Innovation Survey 

Данную OLS модель можно объяснить и характеризовать следующим образом: на независимый фактор 

Y, который является регистраций патентов в стране, влияет позитивно инвестиции на исследования и 

разработки в последний фискальный год. Как известно, чем больше организация тратить финансы на 

исследования и разработки, тем она конкурентноспособна и устойчева на рынке. Следующий фактор, 

процент пользователей ПК на работе негативно влияет на независимый фактор Y, потому что когда 

работник пользуется ПК часто, это может помешать быть креативным и мыслить неординарно, в результате 

инноваторские способности понижаются. Фактор роста процента аутсорсинга продукции производства 

влияет положительно, исходя из партнерства и обмена опыта возникают новые идеи и совместные 

разработки. Рост аутсорсинга в другую страну влияет на регистрацию патента в данной стране негативно, 

потому что данный сервис может плохо повлиять на внутренную политику организации. По следующим 

двум факторам можно определить, что повышения количества работников с высшем образованием в 
производстве влияет положительно, нежели повышения количество работников с высшем образованием в 

не производственной сфере организации. 

 5  Заключение  

По результатам исследований нужно отметить, что регистрация изобретений, полезных моделий, 

программных обеспечений и других объектов интелектуальной собственности положительно влияет на 
развитие экономики страны в целом. В «Графике 2.» показаны патентные заявки на изобретения 2016 году, 

где Германия является лидером и число заявок 110584 единиц.  

 

График 2. Патентные заявки на изобретения, поданные национальными заявителями за рубежом в 2016 
г. (единиц)  

Для поддержки и усовершенствования научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности, инноваций и экономики знаний в целом мы предлагаем следующие формы: 

во-первых, нужно усовершенствовать законодательство, в соответствии с международным стандартом, 

разработать льготные системы для малого бизнеса и частных предприятии, занимающихся НИР и НИОКР;  

во-вторых, развитие методов и механизмов организационно-структурного обеспечения, это в основном 

касается регионов Республики Узбекистан, а в столице более развита инфраструктура; 

в-третьих, устойчивое финансово-экономическое обеспечение, привлечение инвестиций в сферу и 

активное участие в международных грантах; 
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в-четвертых, информационно-коммуникационная поддержка, развитие инфраструктуры и 

усовершенствование базы данных; 

в-пятых, привлечение одаренных кадров в НИОКР. Не давать возможность «утечки мозгов» из ведущих 

научных отраслей. 

В заключение можно сказать, что экономика знаний в Узбекистане эволюционно развивается, добиваясь 

в большинстве положительных результатов за последние годы после формирования Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, а так же существуют 
негативные факторы, которых нужно усовершенствовать в ближайшее будущие. 
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Abstract 

Latter trends evidence the growing competition amongst the transportation modes in the Republic of Uzbekistan, 

led by the development of the railway sector. In growing competitive conditions, it is vital to for the management 

of JSC "Uzbekistan Temir Yollari" to implement the most modern approaches and methods for arranging passenger 

transportation. This article aims to review the role of marketing activities in increasing the competitiveness of the 
railway transportation sector. The improvement of the transport activities is associated with the developments of 

social and economic sectors of the country. Thus, the purpose of the research is to identify the role of railway 

sector in the economic development of the country, as well as the influence of the social sector improvements to 

the competitiveness of the railway industry. Furthermore, the study investigates the modern marketing strategies 

in promoting the railway sector. The global experience proves the importance of planning effective marketing 

communications in developing the railway sector. The research findings suggest the application of a client-oriented 

approach as the most effective strategy of marketing communications strategy in the country. The client-oriented 

approach allows to accurately complete the planning process at each stage of service delivery, that assumes the 

previously planned algorithm of the marketing communications based on the received results. The importance of 

the previously planned algorithm is that it allows step by step planning activities of marketing communication 

considering the features of the railways transportation and in case of failure, allows to optimize this process through 

applying necessary measures. 

 

В последние годы наблюдается тенденция развития Республики Узбекистан, рост средних доходов 

населения и это приводит к увеличению спроса на пассажирские перевозки. На сегодняшний день у 

потребителя разные потребности для любого продукта. Учитывая эти обстоятельства, требует от 

транспортных компаний, включая железные дороги правильно организовать пассажирских перевозок, 

использования современных подходов и методов.  

Одним из современных методов удовлетворения потребностей и пожеланий потребителя в рыночной 

экономике является рациональное использование маркетинга и его инструментов. Это позволит 

максимально удовлетворять потребительский спрос и сохранять свои позиции на высококонкурентном 

рынке. 

Использовании маркетинг и его инструментов в железнодорожном транспорте необходимо прежде всего 
учитывать характеристики продукта железнодорожного транспорта. Потому что услуга транспорта 

является продуктом нематериальной формы, и имеет неактивный спрос. Поэтому маркетинг и его 

неотъемлемой часть маркетинговые коммуникационные инструменты должны быть ориентированы на 

целевую аудиторию, то есть, каждый спрос сегмента должен быть рассмотрен.  

В таких условиях будет целеустремлена, если АО “Ўзтемирйўлйўловчи” разрабатывает свой 

стратегический план ссылаясь на принципах и методов маркетинговой коммуникации. Это дает 
возможность научное обоснование решений и принят наиболее эффективных мер.  

Основываясь на мнениях учёных, таких как, (Ковалик Л.Н.,2001), (Бургат В.В., 2009), (Ф. Котлер, 2006) 

(Андрева О.Д., 2006) и (Семенов Б.Д., 2001) учитывая особенности железнодорожного транспорта, на наш 

взгляд, для эффективной работы на транспортном рынке создание маркетинговой коммуникационной 

системы основывается на алгоритм, показанном на графике - 1. 
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График.1. Система маркетинговой коммуникации в пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте.  

Как видно из графика, создать систему маркетинговой коммуникации на железнодорожном транспорте, 

и ее эффективном осуществлении надо сформулировать базу данных. При формулировании базы данных 

необходимо прежде всего, маркетолог компании должен определить на какой стадии маркетинговой 

коммуникации нужны какие информации и эти информации берутся откуда. Поскольку своевременная и 

точная информация расширяет возможности принятия правильных решений на всех этапах маркетинговых 

коммуникаций. 

Исходя из вышеуказанному алгоритму, учитывая ограниченные финансовые возможности АО 

“Ўзтемирйўлйўловчи”, для планирования системы маркетинговых коммуникаций предлагаем разработки 

базы данных для схематического алгоритма (график 2). 

В предлагаемом схематическом алгоритме, за основу взяты классические принципы планирования 

маркетинговой коммуникации предложенные такими учёными, как (Bernet Dj. & Moriarti S.,2011), (Котлер 
Ф., 2006), (Сенцова К.А.,2001), (Бургат В.В.,2009) где указано информационное обеспечение для каждого 

этапа. Схематический алгоритм позволяет маркетологам поэтапно продвигать свои маркетинговые 

коммуникации, определяя на каком этапе отклонение от плана и своевременное принятие необходимых 

решений. 

Как видно из схематического алгоритма, показанного на графике-2, первым шагом в планировании 

маркетинговых коммуникаций является определение цели маркетинговых коммуникаций. 

Как известно, цель маркетинговой коммуникации основывается на главном стратегическом плане 

компании. Основная цель компании, исходить от конъюнктуры рынка в котором участвуют она. Поэтому 

выбор маркетинговых коммуникаций должен основываться на результатах комплексного анализа рынка. 

Следующий шаг - выбрать целевую аудиторию. Он не имеет возможности полностью покрывать рынок, 

в котором участвует компания, поскольку каждый клиент имеет разные взгляды и поведение. Поэтому 

компания должна сегментировать рынок и работать с желаемым целевым сегментом, в зависимости от его 

назначения. 
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График 2. Схематик алгоритм планирования маркетинговых коммуникаций 

Принимая во внимание пассивный спрос на пассажирский перевозки на железнодорожном транспорте, 

желательно разделить клиентов на следующие сегменты. 
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Признаки сегментации Характеристика 

Насыщенность поездок 1-2 раза в месяц 

1-2 раза квартал 

1-2 раза в год 

Редко 

Побуждение поездок К месту проведения отдыха/туризм 

Посещение родственников, друзей 

Командировки, деловые поездки 

Торговля 

Учеба 

Социально – демографический профиль 
потребителей 

Характеризует пассажиров по половому, возрастному, 
профессиональному и др. признакам 

Материальный статус потребителей Характеризует уровень материального положения 

пассажиров 

Таблица 3. Критерии сегментации рынка транспортных услуг населению 

3 этап считается определение общего бюджета маркетинговых коммуникаций. Существуют 

различные способы расчета бюджета маркетинговых коммуникаций, в том числе практика метод от 

наличных средств, метод исходящий из целей и задач, метод конкурентного паритета, метод процент от 

объема сбыта. 

Не существует универсального подхода, учитывая конкретные преимущества и недостатки 

вышеупомянутых методов бюджетирования маркетинговых коммуникаций. Исходя из финансовые 

состояние АО “Ўзтемирйўлйўловчи” для определения бюджета считается самым оптимальным методам 

“от наличных средств”. 

Следующие этап это - выбор каналов коммуникации. Как вы знаете, есть личные и неличные каналы 
в маркетинговых коммуникациях. Маркетолог может выбрать один или оба из двух в зависимости от 

целевой аудитории. 

Специалисты по маркетингу сталкиваются с проблемой при выборе инструментов маркетинговых 

коммуникаций. Поскольку он должен выбрать одну из форм маркетинговых коммуникаций, таких как, 

реклама, паблик релейшнз, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, личная продажа или в виде микс. 

При выборе маркетинговых коммуникаций следует учитывать следующие факторы: размер предприятия, 
бюджет маркетинговых коммуникаций, цели маркетинговых коммуникаций, стратегия конкурентов, этап 

жизненного цикла товара, категория потребителей, нахождение потребителей на определенной стадии 

готовности купить товар, вид и цена товара. 

Следующим этапом считается непосредственная реализация мероприятий компании. Достижения 

положительных результатов стратегии маркетинговых коммуникации зависит от ее грамотной реализации. 

В связи с этим, на этой стадии менеджер по маркетинговым коммуникациям в первую очередь должен 
иметь точное и окончательное решение по всем составляющим плана стратегии.  

Последний этап определение эффективности маркетинговых коммуникаций. При определении 

эффективности маркетинговых коммуникаций необходимо разработать критерии оценки, чтобы 

определить, что было достигнуто, и сравнить результаты полученные на основе разработанных критериев 

[4]. 

Существует два способа оценки эффективности маркетинговых коммуникаций: экономических и 

психологических. 

Основой экономической оценки служит изменение объема продажи. Анализируется ситуация до и после 

применения маркетинговых коммуникационных мер. Маркетинговая коммуникация имеет множество 

подходов к определению экономической эффективности и это обеспечивает более глубоко оценить ее. 

Психологическую эффективность маркетинговых коммуникаций можно определить, отвечая на 
следующие вопросы: как влияет отправленное сообщение на потребителя, в каком мнении потребители о 

фирме или ее услугах, какие произвели впечатления, как запомнили потребители отправленные 

сообщения. 

Алгоритм формирования маркетинговых коммуникаций включает в себя длительный подготовительный 

этап, на котором определяются целевая аудитория, цели, сроки и бюджет, а затем только приступают к 

реализации запланированной коммуникационной программы. Предлагаемый алгоритм позволяет поэтапно 
сформировать маркетинговой коммуникационных деятельность компании с учетом особенностей 

железнодорожного транспорта и по необходимости, оптимизировать данный процесс и применят меры в 

случае отклонения конкретном этапе планирования. Таким образом, реализация схематик алгоритм 

планирования маркетинговых коммуникаций позволить решить задачи и обеспечить увеличение доли АО 



556 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

“Ўзтемирйўлйўловчи” на рынке пассажирских перевозок в местном сообщении при положительной 

динамике экономических и финансовых результатов. 
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Анализ Ситуации И Способа Развития Электронной 

Коммерции В Китае 

Analyzing the Situation and Development Mode of Electronic 

Commerce in China 

Madina Rajapova (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

Over the last decades, electronic commerce is changed the habits of the customers in the world especially in 

China, which show us opportunities and challenges of electronic commerce. In this article I will investigate and 

draw conclusion of using electronic commerce. Analyzing that models and experiences of electronic commerce 

gives overview, positive and negative sides of electronic commerce, organization aspects, security issues and other 
most important points of this field. Analysis and synthesis, comparison are methods of research which draw 

conclusions to e-commerce model in Chine. This paper emphasizes that only Chinese enterprises develop 

individuated ecommerce considering their practice conditions can they fit the individuating trend of consumption 

and ecommerce and puts forward the development mode of ecommerce in China. 

 1  Введение 

Веб-сайт Alibaba известен в Китае для предоставления одного нового режима торговли. Предприятия во 

всем мире торгуют с другими в Интернете, что называется электронной коммерцией, это повышает 

эффективность производства и снижает стоимость управления, но также расширяет производственный 

рынок и улучшает сила предприятия. Традиционный режим торговли получает все больше и больше 

вызовов от этого нового режима торговли в Интернете. В последние пять лет китайские предприятия также 

с большим пылом погружаются в электронную торговлю, но не достигают ожидаемых целей с дальнейшим 

развитием электронной коммерции и интернет-экономики. Возникают некоторые новые проблемы, такие 

как индивидуализация потребления, неправильная настройка режима разработки электронной торговли. 

Все больше и больше предприятий и исследователей анализируют эти проблемы и пытаются найти 

хорошие методы, которые могут помочь предприятиям улучшить электронную торговлю и получить 

лучшую отдачу. Некоторые решения выдвигаются, такие как кооперативный бизнес, синергетический 

бизнес и т. д. Большинство научных трудов основывается на теоретическом спросе и готовит некоторые 
фиксированные трафареты, но недостаточны в применении, чтобы соответствовать нынешнему 

практическому состоянию Китая. Таким образом, надлежащий способ развития электронной коммерции в 

Китае нужно изучить тщательно и проанализировать ключевые факторы. 

 2  Направление индивидуации потреблении и электронной коммерции 

В настоящее время в человеческом обществе есть достаточно и почти все виды товаров, через более чем 

100-летнюю промышленную революцию, добавляя быстрое развитие информационных технологий с 

помощью компьютера в качестве представителя, они могут постепенно удовлетворять потребности 

индивидуации потребителей, такие как например, индивидуальные автомобили, индивидуальные дома, 

индивидуальная бытовая техника, индивидуальная одежда и индивидуальные компьютеры. Таким 

образом, индивидуализированные производства и индивидуальные услуги стали ведущей волной нашего 

нового возраста и изменили привычки клиентов в последние 10 лет в Китае. В традиционный деловой 

возраст потребности индивидуации людей обычно не могут быть удовлетворены. Например, в индустрии 

одежды это отличается для каждого человека «телесной формой, возрастом, вкусом, индивидуальной 

любовью, поэтому надеется одно своеобразное и подходящее платье. Но одежда всегда спроектирована и 

изготовлена только в соответствии с более популярными стилями и цветами текущего года в традиционных 

отраслях. Как только стиль и цвет будут исправлены, этот вид одежды будет изготовлен в большом 
количестве партии, игнорируя индивидуальную потребность каждого потребителя. В результате 

потребитель выбирает одежду только из существующих стилей, беспокоит отсутствие подходящей одежды 

и несчастье для тех потребителей с особой телесной формой, что только нужно сделать. 

Потребитель чувствует себя более удобным и экономит деньги за счет покупок в Интернете, но он также 

утрачивает удовлетворение, которое наполнено молоком человеческой доброты, предлагаемым 
традиционным торговым способом, что он может видеть и получать, - это бесконечная информация в 

Интернете и отформатированный сервис с помощью бесшумной машины. Для предприятия лидерство в 

технологиях является временным, преобладание уже нелегко приобретать ведущие технологии в 

настоящее время. Всякий раз, когда и где Интернет напрямую подталкивает предприятие к фронту 

потребителей и позволяет предприятию сталкиваться со все более и более индивидуализированными 
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требованиями. Таким образом, только предприятие может предоставлять характерные услуги, нацеленные 

на виды потребителей, объединяя некоторые традиционные маркетинговые средства и интернет-

технологии, это будет победитель simon-pure. Индивидуализация электронной торговли возникает после 

этого требования, которое обеспечивает индивидуальные услуги и продукты в Интернете. Развивающаяся 

тенденция электронной коммерции является более индивидуальной и более специализированной и более 

профессиональной для удовлетворения потребностей потребителя с помощью индивидуальных услуг. 

Индивидуализация электронной коммерции имеет следующие два содержания: 

Во-первых, специализированный сервис и товары, полные индивидуации. Из-за различий в 

индивидуальных условиях требования клиентов тоже разные. Для товара с более высоким содержанием 

технологий потребитель больше не получает его просто пассивно, в то время как бизнесмен уже не только 

предоставляет много вариантов, он будет принимать участие в процессах дизайна и производства товара с 

его индивидуальной любовью. Теперь, может ли предприятие предоставлять более индивидуальные 

услуги или не сравнивать с традиционными компаниями, становится ключевым фактором успешной или 
неудачной электронной торговли (Zhang Guoqing. 2010). 

Во-вторых, индивидуальная информация, полная индивидуации. Интернет позволяет настраивать 

информацию по желанию потребителя, это означает огромные возможности для бизнеса. Хорошим 

примером является личная электронная газета, предоставленная New York Times. Лучшие персонажи 

Интернета - это реальное время и динамический обмен, в силу этого потребители могут пользоваться 

функцией VOD, но также могут принимать участие в разработке и производстве телевизионных программ. 

 3  Положение анализ ecommerce в Китае 

Интернет влияет на почти все сферы китайского общества и культуры, как и в других странах. В конце 

2009 года общее количество пользователей Интернета в Китае превысило 260 миллионов и ежегодно растет 

с удвоенной скоростью, число китайских сайтов составляет более 2 миллионов. Кроме того, около 2 
миллионов небольших компаний, 40000 умеренных и 1000 крупных предприятий подключились к 

Интернету. При наличии хорошей интернет-среды в Китае, электронная коммерция в Интернете все чаще 

становится одним из важных путей для того, чтобы изменения одного предприятия стали более 

конкурентоспособными в новом столетии. Представительные дверные сайты, такие как Taobao, Alibaba, 

Sina, Sohu, Netease, Capital Online, развивают электронную торговлю один за другим; традиционные 

производители и продавцы ИТ-продуктов, такие как Lenovo, Haier, Gome, заявляют о своих стратегиях 

развития электронной торговли и продуктах электронной торговли рано или поздно; профессиональные 

веб-сайты электронной коммерции, включая более 100 тысяч видов товаров, таких как Alibaba и DangDang, 

развиваются очень быстро. В целом, все виды предприятий хотят расширить себя этим новым деловым 

способом ведения электронной торговли в Китае. 

Но китайские предприятия меняются от системы плановой экономики к рыночной экономике и не имеют 

достаточного опыта на рынке, поэтому многие из них просто имитируют режим электронной торговли 

иностранных предприятий, просто создают интернет-сайт, выпускают информацию и ведут бизнес в 

Интернете и т. Д. У них недостаточно опыта или времени или навыков, чтобы сделать один анализ того, 

пригодны ли практические условия предприятия для ведения электронной коммерции или нет, и как это 

сделать в первую очередь. Результат немного разочарован. Нынешний статус развития электронной 

торговли в Китае: электронная торговля была развита энергично и на деле в течение последних пяти лет, 

но результат - это небольшие доходы, сравнивающие огромные инвестиции, некоторые даже теряют деньги 
в бизнесе; общий объем электронной торговли невелик и составляет менее 200 000 юаней в 2006 году; 

уровень развития электронной коммерции по-прежнему опирался на один более низкий уровень, режим 

развития электронной торговли в Китае является монотонным и неприменимым. 

Существует много причин, вызывающих этот результат, основные факторы описываются следующим 

образом: 

Во-первых, имитируйте режим электронной торговли иностранными предприятиями, просто не 

рассматривая практическое состояние предприятия тщательно, например, подходят ли продукты для 

электронной коммерции или нет, подходит ли качество сотрудников и отделов для развития электронной 

торговли или нет, и т. д. 

Во-вторых, настаивайте на том, что все делаете на один шаг чрезмерно и старайтесь создать одну полную 

и непревзойденную платформу электронной торговли. Это не учитывает, что финансовые возможности 

предприятия ограничены, качество работника должно постепенно повышаться, корректировка 

организаций для поддержки развития электронной торговли должна осуществляться также шаг за шагом. 

В-третьих, содержание электронной коммерции очень ограничено, а маркетинговые средства просты и 

лысы, отсутствие индивидуальности, поэтому они все еще не могут возбуждать и стимулировать 

потребление аппетита китайцев и менять традиционную концепцию потребления, которая сформировалась 

в течение длительного времени. 
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В-четвертых, нет достаточной и полной оценки влияния на неполную среду электронной торговли Китая, 

например, относительно неразвитых интернет-сервисов, не слишком надежных технологий безопасности 

Интернета и информации, нехватки организаций для нотариального заверения и арбитража электронной 

торговли, дефектной кредитной системы , и т.д. 

В-пятых, управление, создание и технология физического распределения в Китае неразвиты, передовой 

сторонней системы недостаточно. Эта ситуация делает ее очень ограниченной для области развития 

электронной торговли для одного предприятия и не может обеспечить своевременное предоставление 

услуг по отправке товаров, не говоря уже о отправке товарных площадок. Невообразимо, если одно 

предприятие может быстро развивать электронную торговлю в больших масштабах и получить в этом 

состоянии хорошее вознаграждение. 

Синтезируя приведенные выше причины, основной момент заключается в том, что многие предприятия 

не проводят тщательного изучения индивидуальности самих себя, потребителей в Китае, отсутствия 

достаточной подготовки к индивидуализирующей тенденции электронной коммерции, не говоря уже о 

продвижении одного решения для развития электронной торговли или режим, намекающий на эту 

индивидуальность, просто скопируйте решения для электронной коммерции, соответствующие 

потребностям развитых стран. 

 4  Развития электронной коммерции в Китае 

Согласно статусу развития электронной коммерции в Китае и индивидуалистической тенденции 

электронной коммерции, многие поставщики проектов выдвинули множество решений для электронной 

коммерции, таких как кооперативный бизнес, синергетический бизнес и т. Д. Большинство из этих 

проектов основывается на теории спроса и готовит некоторые фиксированные трафареты. Например, 

некоторые провайдеры подчеркивают, начиная с ERp внутри предприятия, некоторые платят за то, чтобы 

визуализировать предприятие. Анализируя эти проекты тщательно, мы можем узнать, что эти трафареты 
не имеют гибкости, что не может отражать особенность каждого предприятия и не может 

приспосабливаться к новым обстоятельствам. Причина в том, что китайские предприятия имеют много 

особенностей индивидуации, таких как очевидная особенность торговли, низкий уровень механизации, 

низкая способность к прибыли и ограниченные финансовые и трудовые ресурсы для поддержки развития 

полномасштабной электронной торговли (Feng Yujun. 2011).  

Сверху мы можем заключить, что моделированная электронная коммерция не обладает практичностью, 
для многих предприятий неверно имитировать режим Cisco или режим Dell просто в Китае. Чтобы 

повысить эффективность электронной торговли и адаптироваться к электронной коммерции в Китае, 

предприятию следует всесторонне рассмотреть обстоятельства капитала, характеристики работы и 

экономическую среду, чтобы спланировать надлежащий режим и стратегию развития электронной 

торговли. 

 4.1  Обратите внимание: «все меньше и лучше» и «ключевой момент», найдите с одной подходящей 

записи для начала и выяснения направление развития электронной коммерции. 

Проанализируйте скрытых клиентов продуктов предприятия, их способность к потреблению, 

возможность электронной торговли продуктами и инвестиционный риск через консультацию консультанта 

по решениям, сначала найдите подходящую запись и определите направление развития электронной 

торговли. 

Электронная торговля - это инвестиции, а не потребление. Предприятие должно тщательно оценивать 
ситуацию нынешнего конкурента и характер его продуктов, в соответствии с собственными 

ограниченными финансовыми и материальными ресурсами, найти подходящую запись для начала 

разработки электронной коммерции вместо того, чтобы делать со всеми сторонами. Каждый вид товаров 

имеет определенную группу пользователей. Каждая группа имеет предпочтение, потребляющую 

способность и привычку потребления, предприятие должно полностью анализировать рынок, чтобы найти 

точное местоположение продукта. Например, в июне 2000 года Shanghai Maydeal Science and Technology 

Corp. Компания принимает стратегию, которая отвечает потребностям предприятий, выбирает 

медицинские потребительские товары в качестве входа в электронную коммерцию, предлагает 

профессиональную медицинскую платформу электронной торговли для профессионального покупателя и 

поставщика медицинских продуктов, которая имеет определенную классификацию и полные виды 

товаров. Теперь веб-сайт Maydeal начинает устанавливать свои лидирующие позиции на рынке в Китае. 

 4.2  Обратите внимание на сотрудничество традиционных методов и Интернет-методы, принять 

режим, который называется «Мышь + цемент» в соответствии с непрерывностью Привычки 

китайских клиентов и характерные черты Китайская культура. 

Согласно результатам исследования китайской интернет-ассоциации, все больше и больше 

традиционных предприятий создают торговые сайты, электронная торговля широко развивается и 
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становится одной торговой тенденцией в Китае. Почти все традиционные супермаркеты Китая открывают 

свои собственные магазины в Интернете. Например, китайская группа Gome может помочь заказчикам 

заказать множество видов электроприборов на своих сайтах электронной коммерции www.gome.com.cn 

или в традиционных торговых сетях с 2005 года. Известная группа Carrefour также создала веб-сайты 

электронной торговли www. carrefour.com.cn с 2005 года и обещает доставить до дверей клиентов. 

Этот многообразный бизнес-режим называется «Mouse + Cement», а именно онлайновый маркетинг 

сочетает в себе офлайн-маркетинг. В результате тщательного анализа ситуации с развитием электронной 

торговли на многих предприятиях в Китае китайская интернет-ассоциация считает, что режим «Мышь + 

Цемент» является более практичным способом развития электронной торговли в Китае, он полностью 

воспроизводит товары в традиционных физических магазинах, но также обеспечивает удобство для 

клиентов, которые любят делать покупки в Интернете. Итак, когда предприятие развивает электронную 

торговлю в Китае, объединение некоторых методов работы традиционного бизнеса может удовлетворить 

потребности преемственности привычек китайских клиентов, но также подходит для китайской деловой 
культуры. 

Один хороший индивидуальный образ электронной коммерции с индивидуальной маркетинговой 

стратегией электронной торговли может помочь предприятиям поддерживать долгосрочных относительно 

постоянных клиентов, а также привлекать новых пользователей для непрерывного присоединения к 

цепочке потребления предприятия. Например, охрана окружающей среды стала горячей и важной темой 

XXI века. То, что предприятие собирает выброшенные батареи или представляет собой одну 
экологическую возможность для сбора отброшенных батарей, случайным образом. При доставке товаров 

может быть одним из замечательных методов маркетинга, который соответствует концепции нового века. 

Он может рассматривать как социальное благосостояние общества, так и коммерческую выгоду. Другое, 

при осуществлении электронных платежей мы можем сохранить некоторые традиционные способы 

оплаты, такие как оплата наличных денег на месте, что соответствует культуре долгосрочного потребления 

большинства китайских людей и удовлетворяет некоторые потребители, продолжая свою привычку к 

оплате. 

 4.3  Начните с цепи спроса, объедините концепцию BPR, обратите больше внимания на 

использование социальных ресурсов и изучите одну серию гибких бизнес-процессов, которые 

подходят для развития электронной торговли. 

Бизнес-процесс электронной коммерции отличается от бизнес-традиций традиционным бизнесом, 

который также отличается друг от друга из-за разной торговли и разных предприятий. При разработке 

бизнес-процесса электронной коммерции предприятие должно консультироваться с экспертами и 

клиентами, рассматривать проблемы из цепочки спроса, в соответствии с индивидуальными 

потребностями потребителей, насколько это возможно, давать быструю обратную связь и уведомление для 

оценки эффективности работы процесса и корректировки это вовремя. Например, рабочий процесс, 

разработанный Qingdao Haier Group, который может быстро реагировать на сеть, предлагает 
индивидуальную услугу, которую дистрибьютор может изготовить на заказ холодильниками. Это получает 

теплый прием дилеров, и помогает Haier и многочисленным дилерам лучше вернуться вместе. 

 4.4  Вместо того, чтобы создавать платформу электронной коммерции исключительно за одну 

огромную стоимость, активно развивать чистый кооперативный бизнес между предприятиями, 

создавать и поддерживать гармоничную и единую рыночную среду для совместного 

использования ресурсов и выгод. Это также может удовлетворить индивидуальные потребности 

клиентов и реализовать долгосрочное развитие электронной коммерции предприятия. 

Поскольку китайские предприятия в последнее время сталкиваются с рыночной экономикой, им не 

хватает понимания рыночного риска и рыночной конкуренции. Они всегда любят заниматься бизнесом 

сами по себе и не обращают внимания на сотрудничество между предприятиями и использование 

социальных ресурсов, чтобы увеличить операционные издержки и рыночный риск. Так же и в области 

электронной коммерции. Для Instance, недавно, некоторые названия брендов отечественных компаний, 

таких как Alibaba, Haier, Midi и т. Д., Бросают огромный капитал соответственно в Интернете и строят 

каждую платформу электронной торговли, чтобы построить одну систему B2B и B2C, которая обладает 

способностью реализовывать такие функции, как продажа онлайн, онлайн-доставка и покупка онлайн в 

глобальном масштабе. Но результаты могут не быть их надеждой. Напротив, учитывая развитие и 

поддержание общей рыночной конъюнктуры, долгосрочное развитие рынка и долгосрочную выгоду 

клиентов, три знаменитые корпорации мирового класса, General Motor, Ford и Daimler-Chrysler, решили 
чтобы найти и запустить один общий онлайн-сайт B на B, а не создавать конкурентные и независимые 

сайты B2B каждый. Кроме того, об управлении физическим распределением в поддержку развития 

электронной торговли, в соответствии с фактами низкой прибыли на китайских транспортных 

предприятиях, множеством активов, оставляющих неиспользованную и растущую безработицу, 

предприятие может полностью использовать эти социальные ресурсы, эффективно организовывать и 
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управлять ими, разрабатывать один рабочий процесс физического распределения, чтобы удовлетворить 

клиентов и партнеров по сотрудничеству только по низкой цене. 

 5  Заключения  

Китайский метод введения электронной коммерция один из успешных, и теперь для адаптации 

изменений привычек клиентов услуга «Мышь + Цемент» и индивидуальные постановки стали ведущей 

линией эры электронной коммерции. Предприятия в Китае создают свою индивидуальную платформу 

электронной коммерции и развивают индивидуальную электронную коммерцию - это эффективная 

стратегия, которая отвечает на вызов, вызванный индивидуальной тенденцией потребления и электронной 

коммерции, помогает предприятию в полной мере задействовать электронную торговлю, избегая при этом 

венчурного бизнеса и возвращая один возврат материала , Это также один из возможных способов, который 

помогает предприятиям в Китае существовать, развиваться, увеличиваться на все более конкурентном 

рынке и приобретать одну доминирующую позицию. Исходя из этого применения метода развития 
электронной коммерции Китая в Узбекистан, может быть одним из направлений, который сможет развить 

область в целом. 
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Abstract 

As everyone knows, the modern Silk Road economic belt is being re-vived. The last meetings of participants of 

this belt open a new page in the development of mutually beneficial trade and economic relations in Eurasia. In 

our view, the significant changes that are taking place in the world economy that are currently creating serious 

challenges for Russia and the EEMP are directly related to the formation of the modern economic belt of the Great 
Silk Road. 

In these conditions, new attractive conditions are created for the development of tourism business in the Kyrgyz 

Republic, as new tourism markets are opening in these countries. This article examines issues related to the real 

possibilities of joining the tourist business of the republic with the tourism businesses of the Great Silk Road 

countries, as well as identifies the problems, ways of their elimination and the issues of promising tourist packages 

in the modern Silk Road economic belt.  

 

Как всем известно, в настоящее время возрождается современный экономический пояс Великого 

Шелкового Пути (ВШП). Последние встречи участников этого пояса открывают новую страницу в 

развитии взаимовыгодных торгово-экономических отношений в Евразии. На наш взгляд происходящие в 

настоящее время значительные изменения в мировой экономике, создающие серьезные вызовы для России 

и ЕАЭС, напрямую связаны с процессом формирования современного экономического пояса Великого 

Шелкового Пути. 

В этих условиях создаются новые привлекательные условия для развития туристического бизнеса в 

Кыргызской Республике, так как открываются новые туристические рынки в этих странах. В данной статье 

рассматриваются вопросы, связанные с реальными возможностями присоединения туристического 

бизнеса республики с туристическими бизнесами стран-участников Великого Шелкового Пути, а также 

выявляются проблемы, пути их устранения и вопросы перспективных туристических пакетов в составе 

современного экономического пояса Великого Шелкового Пути.  

На сегодняшний день он начинает возрождаться благодаря быстрому развитию коммуникаций и 

транспортных магистралей. Эта караванная дорога издревле являлась связующим звеном между 

Средиземноморьем и Восточной Азией – двумя основополагающими игроками евразийской экономики. 

Свое развитие Великий Шелковый путь, пролегавший в том числе через страны современной Средней 

Азии, получил в начале первого тысячелетия нашей эры. Со временем он утратил былую логистическую 

актуальность. Караваны с грузами сменили автомобильное и авиасообщение, однако потребность в самом 

наличии Шелкового пути как объединяющего интеграционного фактора, который напрямую сказывается 

на экономических и социальных показателях государств региона, осталась. 

Об идее возрождения Великого Шелкового пути заговорили в конце 90-х годов XX века. Неоднократно 

этот вопрос рассматривался на государственном уровне в России, Китае, Казахстане, Кыргызстане и 

других странах участников ВШП. В последние годы Китай работает над новым маршрутом – скоростным 

шоссе Азия-Европа и несколькими проектами по «программе континентальных мостов». Они свяжут 

Запад с Евразией, Восточной Европой и Средиземноморьем. Можно рассматривать эти начинания как 

попытку возродить исторический Шёлковый путь заново. Активно в этом участвует Россия. Наряду с 

Россией и Китаем к наиболее активным игрокам на этом пространстве относится и Казахстан. Именно эти 

три страны предпринимают конкретные шаги по реализации проектов, прямо или косвенно связанных с 
развитием «Нового Шёлкового пути». 

Стратегическая концепция создания «экономического пояса Шёлкового пути», рассматривает новые 

направления экономического развития регионов, расположенных по историческому маршруту Великого 

Шёлкового пути. Новый маршрут будет пролегать через континент Евразии, пересекая многие страны. Он 

затронет 3 млрд. человек, а также соединит азиатский, тихоокеанский и западноевропейский 
экономические круги. Главной целью «экономического пояса Шёлкового пути», является создание новой 

модели регионального сотрудничества. В частности, сотрудничество в сфере торговли, транспорта и 

инвестиций, туризма и других отраслях экономики (IRU, 2007). 

Стратегическая концепция «Экономического пояса Шёлкового пути» состоит из пяти пунктов: 

политические связи, соединение дорог, свободная торговля, денежное обращение и общие стремления 
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народов. В рамках китайского «Экономического пояса Шёлкового пути», как полагают китайцы, можно 

создать евразийскую экономическую зону, которая будет включать Китай, Центральную Азию и Европу. 

По этому проекту могут пересекаться такие крупные международные организации как Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС) и Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Страны 

Центральной Азии надеются на возвращение золотого времени Великого Шелкового пути благодаря 

сопряжению двух интеграционных проектов – Евразийского экономического союза и Экономического 

пояса Шелкового пути. Экономический пояс Шелкового пути безусловно поможет реализовать потенциал 
внутренних возможностей в странах Центральной Азии и в том числе Кыргызстана. 

Это станет возможным, во-первых, благодаря выгодному географическому положению. Во-вторых - это 

вызовет постоянный рост грузопотоков. В- третьих – обеспечит прямой доступ к рынкам стран 

Таможенного союза и в-четвёртых – создаст благоприятный инвестиционный климат (Ахметшин Н.Х., 

2002). 

Конкурентное преимущество проекта «Новый Шёлковый Путь» будет основано на реализации 

«принципа 5-ти Си - скорость, сервис, стоимость, сохранность и стабильность». В результате их 

территориальной и функциональной взаимосвязи должен возникнуть «синергетический эффект».  

Концепция строительства экономического пояса «Шелкового пути» привлекла большое внимание, 

которое официально была предложенна Китаем в сентябре 2013 года, и на карте мира в июне 2014 года 

появился Великий Шелковый путь, а его маршрут был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Многочисленные исследования и результаты международных форумов свидетельствуют о том, что 
современный Шелковый путь это долговременная, глобальная стратегия. По некоторым оценкам, на 

реализацию современного Шелкового пути понадобится около 30 лет. В дальнейшем планируется создание 

семи «поясов»: транспортного, энергетического, торгового, информационного, научно-технического, 

аграрного, туристического.  

В настоящее время существует несколько карт, на которых отражены основные маршруты проекта «Один 
пояс — один путь», включающего в себя «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП). Одной из 

наиболее распространенных считается карта, разработанная специалистами из издания The Wall Street 

Journal, согласно которой маршрут сухопутного Шёлкового пути пройдёт через Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Ирак, Турцию, Болгарию, Молдову, Украину, Россию, 

Белоруссию, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Швейцарию и закончится в Италии (см. 

рисунок 1). Однако данная карта не лишена недостатков. В частности, на ней не отражена возможность 

прохождения сухопутного Шёлкового пути в Европу через северные территории Казахстана и России. 

 

Рисунок 1. Маршрут Экономического пояса Шелкового пути 

В мае 2015 года Китай заявил о строительстве 6 экономических коридоров, которые должны будут 

расширить географию проекта ЭПШП. Китай планирует вложить около 900 млрд долларов в 900 проектов 

в 60 странах. Средства для реализации этих проектов пойдут из Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций и Фонда Шёлкового пути. Все коридоры будут взаимосвязаны между собой. На данный момент 

названы следующие коридоры: «Новый Евразийский сухопутный мост» (Китай — Казахстан — Россия — 
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Беларусь — Европа); коридор Китай — Монголия — Россия; коридор Китай — Центральная Азия — Юго-

Западная Азия; коридор Китай — Индокитай; коридор Китай — Пакистан; коридор Бангладеш — Китай 

— Индия — Мьянма. При этом, только первые три коридора являются по сути конкурирующими, так как 

все три ведут в Европу (Министерство коммуникации Китая, 2006). 

Наряду с общим развитием концепции «Великий шелковый путь», развивается из года в год и ее 

туристическая привлекательность. Она подкрепляется соответствующим сервисом, грамотным и 

избирательно гибким, включающим в себя быстрое оформление виз, современное гостиничное, 

транспортное сервисное обслуживание. Национальные туристические компании, заинтересованные в том, 

чтобы турист побывал в нескольких странах, по территории которых проходит шелковый путь и увез с 

собой самые яркие впечатления, объединились в корпоративную организацию – Группу шелкового пути 

(Silk Road Group). В нее вошли Sairam Tourism (Узбекистан), Turan Asia (Казахстан), ITMS Tien-Shan 

(Кыргызстан), DN Tours (Туркменистан), IPTO (Иран), Improteks Travel (Азербайджан), Armintour 

(Армения) и Caucasus (Грузия). Эти компании имеют высокий рейтинг. Цель этих компаний–обслуживать 
клиентов на высоком уровне. Главная цель, которую ставит перед собой эта группа – создание качественно 

нового туристического продукта под названием «транснациональные туры» по шелковому пути. У этого 

пути огромная притягательная сила, его маршруты вполне конкурентоспособны при сопоставлении с 

любыми другими, например, с посещениями Египта, Франции, Мексики, Бразилии, Испании. То, что 

Группе шелкового пути есть что показать своим клиентам, подтвердили ее успехи на всемирных 

туристических ярмарках последних лет, которые прошли в Париже, Лондоне, Берлине, Йокогаме. 

Внимание к ее стендам было массовым и активным. Главное же тому подтверждение – беспристрастная 

статистика, констатирующая рост туристического потока в страны Центральной Азии и Кавказа. 

В настоящее время разработаны и действуют сотни маршрутов на всех континентах, среди них один из 

самых привлекательных и самый длинный в мире Великий Шелковый Путь, имеющий протяженность 12 

800 км. По прогнозам Всемирной Туристической организации, к 2020 г. самым популярным среди туристов 

на нашей планете маршрутом станет знаменитый Великий Шелковый путь. 

В этих условиях у Кыргызстана появляются большие возможности и перспективы развития 

международного туризма, и он должен не упустить такой огромный шанс. Кыргызстан издревле входил в 

зону развитой цен-тральноазиатской цивилизации и служил основным резервом и перевалом на трассах 

международных торговых караванных путей. Благодаря Великому Шелковому пути, происходило 

взаимообогащение культур стран Востока и Запада. 

На протяжении многих сотен лет наши предки бережно относились к окружающей среде, и перед нашим 

поколением стоит очень важная задача - в свою очередь сохранить для своих потомков всю природную 

красоту нашей родины. 

Кыргызская Республика - замечательная по красоте страна обладает поистине уникальным потенциалом 

для путешествий и отдыха приезжающих туристов. В горных районах, без сомнения, можно увидеть одни 

из самых красивейших пейзажей в мире, свыше 90 процентов территории республики лежит на высоте 
более 1000 м над уровнем моря. На территории Кыргызстана компактно расположены 88 горных хребтов 

общей протяженностью 7657 км. Около 6500 ледников общей площадью более 800 кв. км. Среди них 

привлекательные для многих туристов и альпинистов мира, пик Ленина и семитысячники пик Хан-Тенгри 

и пик Победы. 

Республика имеем огромный потенциал в туризме, он стал бесспорным лидером в туристических 
рейтингах авторитетных изданий, такие как National Geographic Traveler, British Financial Times 2016, 

которые включили нашу страну в список 7 стран мира привлекательных для туристов. Действительно, 

природная красота страны, девственные горы и леса, а также богатая история Шелкового пути, позволят 

стране приглашать туристов из Китая, Индии, Турции, Европы и арабских стран. Прошедшие в сентябре 

2016 года Всемирные игры кочевников стали новой визитной карточкой Кыргызстана, где можно изучить 

историю кочевников, их уникальную культуру и лицезреть природную красоту. Внедряется новый подход 

туризма «China friendly» во всех основных туристических объектах Кыргызстана, сотрудничаем в этом 

направлении, начиная от подготовки информационных материалов, обучения наших специалистов в 

учебных заведениях КНР туристическому и гостиничному бизнесу. Эта обширная деятельность находится 

в прямой взаимосвязи с развитием инфраструктуры туризма. 
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Рисунок 2. Доля туристов посетившие Кыргызстан из стран ВШП в 2016 г Источник: Национальный 
статистический сборник «Туризм в Кыргызстане» за 2017 г. 

Согласно статистическим данным Кыргызской Республики, в 2016 году численность иностранных 

граждан, пересекших границу Кыргызской республики, составила 2,9 млн. человек. Основной поток 

иностранных туристов прибыль из соседнего Казахстана (70%), России (18%) и самый низкий показатель 

- из Китая, всего 1%. (рис.2) Если анализировать число туристов, приехавших в Кыргызскую республику 

из стран дальнего зарубежья, то они занимают небольшую долю: туристы из Турции - 1,2%, Германии и 

США -1%. 

Как мы уже отметили, в Кыргызстане туризм признан приоритетным направлением в экономике, 

поэтому для усовершенствования и улучшения работы, а также дальнейшего развития туризма, 

Правительством КР было создано Государственное агентство КР по туризму и спорту. В 1998 году была 

разработана концепция развития туризма в Кыргызстане на период до 2010 года, а в 1999 году утверждена 

государственная программа развития туризма до 2010 года, с 2010 до 2020 г. Эти документы определяют 

основные направления развития туризма в Кыргызстане, что в перспективе даст возможность развития 

всей индустрии (Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2017). 

Однако, как показывают данные рисунка 3., несмотря на все усилия Правительства и департамента по 

туризму, как нам известно, за последние пять лет на развитие туризма было потрачено не мало финансовых 

средств, например, только на строительство объектов, построенных для Всемирных игр кочевников, 

проведенных в 2017 году, было потрачено более 2 млн. долларов США. Показатели валовой добавленной 

стоимости все еще остаются очень низкими (21,5 млрд. сомов, или 4.7% к ВВП), тогда как в некоторых 

зарубежных странах этот показатель достигает около 50%. 

Для улучшения ситуации мешают, на наш взгляд, следующие проблемы: 

• неизвестность отечественного туристского бренда на мировом туристском рынке; 

• недостаточное внимание на поведения маркетинговых исследований; 

• слабая информационная кампания на мировых туристских рынках; 

• недостаточный уровень участия государства в развитии туристической отрасли; 

• неразвитость инфраструктуры туристических и рекреационных зон; 

• отсутствие единой информации о туризме в центрально азиатских странах ВШП; 

• дефицит предложений гостиниц туристского класса, объектов придорожного сервиса; 

• отсутствие прямых авиамаршрутов, с основными туристскими рынками; 

• уровень сервиса в аэропортах, не соответствующий международным стандартам; 
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Рисунок 3. Валовая добавленная стоимость в сфере туристической деятельности (в % к ВВП) 

Источник: Национальный статистический сборник «Туризм в Кыргызстане» за 2017 г. 

• неразвитость рынка страховых услуг в туризме; 

• отсутствие регулирования деятельности гидов "приключенческого" туризма; 

• знания выпускников, не соответствующие требованиям туристической отрасли; 

• недостаточное развитие "зеленого" туризма;  

• несоблюдение правил охраны окружающей среды; 

• отсутствие пропорционального развития туризма по территории страны; 

• недостаточно активная деятельность туристических ассоциаций; 

• не эффективное использование методов рекламы; 

• загрязнение окружающей среды, в частности бытовыми отходами; 

• отсутствие санитарно-эпидемиологических требований к временным туристским лагерям. 

Как нам известно, самыми посещаемыми местами по маршруту Великого Шелкового пути являются 

следующие места Центральной Азии: Самарканд, Бухара, Хива, Пенджикент, Иссык-Куль, Ош, Узген, 

Турки-стан и др. Освоение и развитие туристического потенциала Великого Шелкового пути поможет 

создать универсальный турпродукт, включающий в себя наиболее перспективные и оперативные виды 
туризма, пользующиеся спросом. Для Кыргызстана выгодны следующие комплексные транзитные туры по 

маршруту Великого Шелкового пути: Кашгар - Нарын - Иссык-Куль - Бишкек - Джамбул; либо Кашгар - 

Ош - Узген - Джалал-Абад – Самарканд -Бухара - Хива. На наш взгляд, первоочередной задачей является 

решение на государственном уровне вопроса открытия единой туристической визы для посещения этих 

мест. Для успешного продвижения туризма в Центральной Азии (на примере Кыргызстана) необходимо, 

чтобы пять стран СНГ, в том числе и Кыргызстан, прежде всего, должны улучшить известность 

центрально-азиатских пунктов назначения на международном туристическом рынке, путем совместного 

накопления средств, людских ресурсов и ноу-хау пяти стран, для чего нужна реализация следующих работ:  

- эффективная организация сотрудничества в туризме в странах ВШП региона; 

- изыскания туристических ресурсов, объектов и учреждений; 

- разработка и установление разнообразных туристических маршрутов и предложений; 

- организация рекламной деятельности, составление рекламных материалов для стран с рынками с 

высокой возможностью отправления туристов. 

Проводить разработку туризма в сотрудничестве с Китаем, изучая опыт других государств. Для 

китайских туристов необходимо разработать программы отдыха с посещением торговых точек, продающих 

кыргызские золотые и серебряные изделия, принять сотни тысяч китайских туристов на родине великого 

поэта Ли Бо, на берегах благословенного озера Иссык-Куль. 
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Для улучшения работы по продвижению туристической продукции Кыргызстана на рынок, необходима 

организация рекламы турпродукта Кыргызстана через средства массовой информации, в том числе 

открытие информационного центра в Бишкеке и областных центрах для обслуживания иностранных 

туристов и контингента иностранцев, проживающих в Бишкеке и странах СНГ (как агентства и мини 

выставочные центры). Для этого потребуется реализация следующих мероприятий: 

1. установление контактов с ведущими международными туроператорами с целью размещения 

коммерческих предложений в западных каталогах; 

2. подготовка к изданию пакета информационных материалов по Кыргызстану; 

3. организация презентационных туров для туристических журналов, туроператоров, турагентов, 

авиалиний, телевидения и радио под названием «Добро пожаловать в Кыргызстан - центр 

Великого Шелкового пути»; 

4. активное участие в ташкентской туристической бирже «Великий Шелковый путь», в Лондонской 

туристической бирже отдельным стендом «Кыргызстан - сердце Центральной Азии» и на других 

всемирноизвестных туристических биржах и ярмарках; 

5. подписание договора о сотрудничестве в организации сквозных туров по Великому Шелковому 

пути и совместной продаже их на внешних рынках со странами Центральной Азии входяший в 

ВШП; 

6. открытие туристских офисов за рубежом на взаимовыгодных условиях с иностранными 

туристскими компаниями; 

7. предложить иностранным туристам турпакет посещения по местам проживания, пребывания 

Ч.Айтматова и его литературных произведений. 

8. в 2018 году для участия в 3-их Всемирных Играх Кочевников приглашены гости из 80 стран мира. 

В этой связи, необходимо воспользоваться возможностями распространение информации о 

туристических маршрутах по странам ВШП во время посещения иностранцами этих Игр. 

На наш взгляд, возрождение «Великой шелковой пути» для Кыргыз-ской Республики открывает большие 

возможности для развития туристического бизнеса и является индикатором интеграции республики к 

условиям международного туризма. 
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Abstract 

In Kyrgyzstan, significant share of the state funds used on the preferential treatment and financing of treatment 

other patients largely tolerated by themselves. However, the replacement of free services with paid ones occurs 

spontaneously and haphazardly. The strategy of replacement of free Medicare to paid in official documents and 

normative acts are not formulated, however, it really exists. 

With the introduction of co- payment system, patients are forced repeatedly pay for the same medical service, 

eventually not having a warranty for complete recovery. Many administrators in medicine believe that they do not 

need to take co-payment from patients, because the patients buying medicines themselves, and in this regard, there 

are many claims and perturbations on this subject.  

Our point of view, informal payments in medicine, i.e., unofficial payments to the doctor should not be seen as 

a "bribe". In the absence of a regulatory mechanism, the informal payment for services acts as a state-nonregulated 

addition to the market price, this cannot be canceled or destroyed. The only way to put them to some kind of 

framework - is legalization these payments. Special funds, or receipts from paid services should become a source 

of own fund of a polyclinic or hospital, which can be used first of all for increasing the salaries of medical workers. 

Instead of fixed co-payments in medical care, it is advisable to introduce co-payment in relation to medicines, i.e. 

pay part of the cost of drugs used in the treatment of the patient. 

 1  Введение 

На лечение льготных пациентов используется 94% выделяемых государством средств. Поэтому 

финансирование оказания медицинской помощи в значительной мере переносится на самих граждан и 

работодателей. Произошел разрыв между декларируемыми и реальными экономическими условиями 

получения медицинской помощи. Расходы населения на лекарственные средства и медицинские услуги 

устойчиво растут высокими темпами. И для решения проблем со здоровьем, чтобы выжить они должны 

оплачивать медицинские услуги за свой счет. Однако замена бесплатной помощи платными услугами 

происходит стихийно и бессистемно. Стратегия неявного замещения бесплатной медицинской помощи 

платной в официальных документах и нормативных актах не формулируется, тем не менее, она реально 
существует. Несмотря на рост государственного финансирования в последние годы, доля платных услуг в 

медицинской помощи увеличивается. Происходит нерегулируемое замещение государственных расходов 

частными, снижение качества бесплатной медицинской помощи. В наибольшей мере от этого страдают 

малообеспеченные слои населения. Увеличивается неравенство возможностей различных социальных 

групп в получении качественной медицинской помощи.  

 2  Платные медицинские услуги и неформальные платежи  

Платные медицинские услуги осуществляются в виде официальных и неофициальных плат пациентов 

за оказанные услуги. Спецсредства это поступления от платных услуг - оплата за медицинские услуги. Это 

– стоматология и другие услуги немедицинского характера, к которым относятс: оплата аренды помещений 

и других объектов, числящихся на балансе лечебного учреждения (аптеки, киоски и др.), оплата за палаты 

повышенной комфортности в стационарах и другие. Указанные финансовые средства не проходят через 

каналы государственного перераспределения и поступают в медицинские организации в форме прямой 

оплаты медицинских услуг. Сегодня в Кыргызстане имеют место следующие формы личных расходов на 

медицинскую помощь - прямая покупка лекарственных средств, платные медицинские услуги по полной 

стоимости и неформальные, т.е. незаконные платежи за услуги. 

Платные медицинские услуги способствуют активному внедрению новых медицинских технологий. 

Более интенсивно стала использоваться материально-техническая база, кадровые ресурсы и т.д. Конечно, 

это снимает остроту бюджетного дефицита переходного к рынку периода. Однако, здесь возникли 

серьезные проблемы. 

Во-первых, платные медицинские услуги оказались вне сферы управляющего воздействия государства 

(прейскуранты есть, но они устарели, объем услуг не предусмотрен). 

Во-вторых, появилась тенденция использования государственного сектора для оказания платных услуг, 
т. е. платные услуги осуществляются на базе государственных медицинских учреждений. В этой связи 

имеют место необоснованные госпитализации в государственной больнице, в так называемых платных 
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палатах. В связи с ними появилась проблема неэффективного использования ресурсов здравоохранения и 

дополнительные расходы комунальных услуг. Все это противоречит оптимизации стационарной помощи. 

Чем больше объемы платных услуг на душу населения, тем выше уровень и длительность госпитализации, 

тем больше коечный фонд. Ресурсы больниц «размазываются» на большое количество случаев 

госпитализации и как следствие - снижается стоимость одного случая лечения, а значит и качество 

медицинской помощи. Во многом из-за платных услуг возникают лишние мощности учреждений, которые 

связаны с большими затратами. То есть, платные услуги в данном случае снижают эффективность 
использования ресурсов. Поэтому, если эти мощности лишние, то их надо закрыть - независимо от 

источника финансирования (бесплатной или платной помощи) и эти средства использовать для других 

целей.  

Специальные средства, поступающие в учреждения здравоохранения за оказанные дополнительные 

услуги гражданам за оплату, возросли в целом по республике за 8 лет в 8,6 раза. (см. табл. 1) Однако их 

доля в бюджете здравоохранения не превышает 6 процентов. Это значит, что значительная часть платы за 
услуги приобретает форму «неформальных платежей». 

Территории          

г. Бишкек 32,1 33,8 42,0 63,8 95,8 287,6 244,0 254,4 7,9 

области 

Чуйская 10,1 13,1 16,2 19,6 26,0 33,7 49,0 66,7 6,6 

Ошская 15,3 28,3 39,0 51,5 56,5 62,4 101,4 119,0 7,8 

Баткенская 2,0 3,2 5,8 6,5 8,5 21,2 17,6 29,4 14,7 

Джалал-

Абадская 

5,6 7,7 9,2 10,9 16,6 30,8 50,0 87,0 15,5 

Иссык-

Кульская 

5,5 6,4 7,8 10,3 14,8 19,7 47,5 31,2 5,7 

Нарынская 1,3 1,6 2,3 3,4 4,0 7,6 15,9 19,2 14,8 

Таласская 0,6 0,9 1,0 2,0 3,2 3,8 6,7 23,5 39,2 

Всего 73,0 95,0 123,3 168,0 225,4 466,8 532,1 630,4 8,6 

Таблица 1.Поступление специальных средств в систему здравоохранения Кыргызской Республики в 

разрезе территорий за 2009-2016 годы, млн сом. Источник: данные Министерства здравоохранения КР 

за 2009-2016 годы. 

Поступление специальных средств по регионам неравномерное. Наиболее высокий рост наблюдается в 

Таласской (в 39,5 раза), Баткенской (14,7 раза) и Ошской (7,8 раза) областях. В г. Бишкек, Чуйской и Иссык-

Кульской областях темпы роста поступлений спецсредств примерно одинаковы. Это можно объяснить тем, 

что в виду отсутствия технологии лечения и диагностики в регионах, больные вынуждены ехать в столицу 

или в областные центры и производить оплату за медицинские услуги. Рассмотрим направления 

расходования спецсредств по поставщикам медицинских услуг по статьям затрат. Как видно из таблицы 
2.13, спецсредства медицинских учреждений возросли в целом более чем 8,4 раза. Из них средства, 

направляемые на финансирование первичной медико-санитарной помощи, выросли в 3,4 раза, а на 

стационары - в 8,2 раза.  

За 2008 -2016 годы рост финансирования за счет специальных средств основных статей расходов, как 

расходы на медикаменты составляют всего 23% и питание 7,4%. Причем большая часть средств направлена 
на увеличение заработной платы медперсонала, оплату коммунальных услуг и прочие расходы. Таким 

образом, больные люди, которые нуждаются в государственной поддержке, доплачивать заработную плату 

врачей, при этом незначительная доля их средств, используется для их лечения и питание в стационарах.  

Как было отмечено выше, что существующие тарифы устарели, и не охватывает все виды медицинских 

услуг, которые реально оплачиваются неформально. В расходах статья «другие расходы» занимают 

значительную долю, однако нам не удалось получить расшифровку содержания данной статьи расходов. 

Несмотря на рост государственного финансирования в последние годы, доля платных услуг в 

медицинской помощи увеличивается.  

  



570 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

Специальные 

средства 2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
11

 

2
0
1
2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1
6
 Темпы 

роста, 

2016 г. в 

% к2009 г. 

Стационары 

Зарплата + Соцфонд 16,6 16,2 19,0 23,1 59,6 75,2 100,0 125,7 757,2 

Коммунальные 

услуги 
3,6 4,1 4,1 5,8 10,8 3,8 4,4 1,8 -50 

Медикаменты 2,0 1,3 3,6 35,5 8,9 13,1 19,3 25,7 128,5 

Питание 0,4 0,9 0,6 18,8 1,5 4,9 7,3 8,4 210,0 

Другие статьи 25,4 40,2 56,5 38,9 76,1 313,9 202,8 232,7 916,1 

Итого 48,0 62,7 83,8 121,9 156,9 254,2 333,8 394,3 821,4 

ПМСП 

Заработная плата с 

отчислениями 
11,4 15,1 17,1 19,8 7,4 19,0 11,4 13,9 121,9 

Коммунальные 

услуги 
1,0 0,7 1,0 1,2 3,3 1,7 0,9 1,9 190 

Медикаменты 2,5 3,7 4,2 7,4 2,2 4,0 2,7 3,3 132 

Питание 0,3 0,3 0,5 1,1 0,8 5,8 2,4 5,0 160,6 

Другие статьи 9,7 12,5 16,8 16,5 20,7 40,9 38,4 61,8 637,1 

Итого 24,9 32,3 39,5 46,1 34,4 71,4 55,8 85,9 344,9 

Всего ЕП 

Заработная плата с 
отчислениями 

28,0 31,3 36,1 42,9 95,3 145,4 154,0 188,9 674,6 

Коммунальные 

услуги 
4,6 4,8 5,0 7,0 1,2 6,2 6,7 5,5 119,5 

Медикаменты 4,5 5,0 7,8 42,9 23,7 40,6 37,1 44,1 988,8 

Питание 0,7 1,2 1,1 19,9 2,7 11,4 10,4 14,0 20 

Другие статьи 35,5 52,7 73,4 55,4 181,9 258,3 291,3 363,3 102,3 

Итого 73,3 95,0 123,3 168,0 304,8 461,9 499,5 615,8 840,1 

Таблица 2. Специальные средства в разрезе статей расходов по видам медицинских услуг в Кыргызской 

Республике за 2009-2016 годы, млн. сом. Источник: данные Министерства здравоохранения КР за 2009-

2016годы 

Происходит нерегулируемое замещение государственных расходов частными, снижение качества 

бесплатной медицинской помощи. В наибольшей мере от этого страдают малообеспеченные слои 

населения. Увеличивается неравенство возможностей различных социальных групп в получении 

качественной медицинской помощи. Это связано с тем, что Прейскуранты старые 2008 года. Они не 

окупают себестоимости затрат на рентген, развернутый анализ крови и т.д. Так в городе Талас, рентген 

работает только для стационара и стоит 50 сомов. Цены на анализы не покрывают затраты. Технология 

старая, томографии нет.  

Ультразвук стоит 25 сомов, обследование желчного пузыря и печени - 38 сомов, прокол гайморовой 

пазухи 64 сома, вскрытие паратонзилярного абцесса 47 сомов (Результаты анкетирования врачей и 

пациентов в 2014 году). А в частной клинике только общий анализ крови стоит 160-300 сомов. 

Во время анкетирования 26,9% пациентов ответили, что они произвели оплату за хирургические 

операции сверх сооплаты. Очевидно, по этой причине, 70,2 % пациентов стационара, считают нужным 

легально заплатить за медицинскую услугу. На вопрос пациентам поликлиники: «Считаете ли нужным 

платить медицинским работникам за качество лечения?» - 36,4 % ответили «да». При этом 67,8 % 

пациентов поликлиник абсолютно не знают о перечне бесплатных медицинских услуг по Программе 

государственных гарантий. И 41,2% пациентов считают, что гарантировать качественное лечение можно 

только путем оплаты за медицинские услуги. 

Платные медицинские услуги в государственных учреждениях оказывают те же медики и на том же 

оборудовании, что и в случае бесплатной помощи, – отсюда различные злоупотребления и рост теневой 

экономики в здравоохранении.  

Из числа опрошенных пациентов 58% считают, что качественное лечение можно получить только путем 

оплаты за лечение и 28,6% опрошенных пациентов оплачивают медицинские услуги в руки врачам. При 

этом удельный вес поступлений от частных выплат, как сооплата и официальная плата за медицинские 

услуги, поступающие в доходы Единого плательщика, составляет лишь 10,8,%. Это значит, что реальная 

оплата за услуги имеет неофициальную форму, т.е. это неформальные платежи [Шейман, 2009].  
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С нашей точки зрения неформальные платежи в медицине, то есть, то что платят врачу, не следует 

считать «взяткой». В условиях отсутствия механизма регулирования, неофициальная плата за услуги 

выступает как не регулируемое государством дополнение к рыночной цене, что невозможно отменить или 

уничтожить. Единственный способ приведения их в какие-то рамки, формы - это их легализация. Тем более 

часть платных услуг уже вышла из тени. Специальные средства, или поступления от платных услуг 

должны стать источником собственного фонда поликлиники или больницы, используемого в первую 

очередь для повышения заработной платы медицинских работников.  

Следует отметить, что в наших условиях пациенты дополнительно вносят плату за медикаменты, а также 

нередко осуществляют неофициальные платежи – «подарки» врачам, другому мед.персоналу и, 

непосредственно, денежные вознаграждения (особенно, плата за операции). Кроме того очень часто врач 

направляет больного в определенную аптеку или лабороторную клинику, имея при этом долю от стоимости 

проданных пациенту лекарств, или платы за лабораторные исследования, в которых даже если нет 

необходимости. Все это свидетельствует о том, что больной вынужден многократно оплачивать одну и ту 
же медицинскую услугу, в итоге не имея гарантии на полное выздоровление.  

 3  Cооплата  

Важным источником дополнительного финансирования учреждений здравоохранения являются средства 

граждан, уплачиваемые ими в виде сооплаты за лечение в стационарах. Сооплата - участие граждан в 

оплате стоимости получаемых ими медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, 
работающими в системе Единого плательщика, на амбулаторном и стационарном уровне, сверх объема 

финансирования ПГГ. Средства, полученные организациями здравоохранения в порядке сооплаты 

населения, не подлежат налогообложению и изъятию в государственный бюджет. 

Сооплата на стационарном уровне вносится за хирургические и терапевтические услуги, согласно 

размерам, установленным Программой государственных гарантий [Национальная программа реформы 
здравоохранения 2006-2010 годы]. Сооплата на амбулаторном уровне вносится за лабораторные и 

диагностические исследования (за исключением базовых лабораторных и диагностических исследований, 

предоставляемых по Программе государственных гарантий бесплатно), проводимые в центрах семейной 

медицины, центрах общеврачебной практики амбулаторно-диагностических отделениях стационаров 

широкого профиля, консультационно-диагностических отделениях стационаров третичного уровня. 

Сооплата – это единовременная выплата, которую потребитель должен уплатить за каждую 
предоставленную услугу. Она рассматривается как дополнительный источник финансирования для 

поставщиков медицинских услуг разных уровней.  

Важнейшим обоснованием для введения сооплаты во многих станах является ограничение пациента от 

его желания получить чрезмерное лечение за счет средств страхования. Формы сооплаты отличаются друг 

от друга по природе финансовых договоренностей. В основном существуют 3 типа таких схем: удержание; 

сострахование - застрахованный должен заплатить определенную пропорцию в стоимости каждой единицы, 
употребляемой медицинской помощи; соучастие в оплате услуг осуществляется по категориям населения. 

Система соплатежей в разных вариантах используется практически во всех западных странах с 

развитыми системами общественного здравоохранения. Размер соплатежей варьирует от символической 

суммы (Швеция) до достаточно высокой (Франция). В Российской Федерации, также как и в Кыргызской 

Республике используются натуральные соплатежи (приобретение больными лекарств, питание за свой 

счет, использование личного постельного белья и посуды в стационаре), что, однако, не закреплено ни в 
одном нормативном документе [Шейман, 2009]. Во многих странах соплатежи включены в систему ОМС, 

т.е. помимо взносов работодателя застрахованные также выплачивают определенные взносы.  

В Швеции основное бремя расходов на медицинскую помощь несет государство, однако примерно 10% 

стоимости услуг оплачивает само население. Так, визит к врачу обходится пациенту в 100 – 300 шведских 

крон, а день пребывания в стационаре – не более 80 крон. Лечение у стоматолога для людей моложе 20 лет 
бесплатное, затраты остального населения частично компенсируются: начав лечение, пациент вносит 

только первые 700 крон, а дальнейшие расходы на 35 – 70% (в зависимости от общей стоимости лечения) 

ему возвращаются. Пациенты должны полностью оплачивать приобретенные лекарственные препараты до 

тех пор, пока затраченная сумма в течение одного года не превысит 100 долл. США. Далее, в зависимости 

от затраченной суммы, действует система дотаций [Колосницкая и Шейман, 2018]. 

 Удержание представляет собой оплату некоторой суммы наличными деньгами до начала действия 
механизма страхования и предоставления медицинской помощи. Например, пациент 

уплачивает первые $50 наличными в счет покрытия расходов на лечение в больнице или $200 в 

счет покрытия расходов на амбулаторно-поликлинические услуги за год. 

 Соучастие в оплате услуг - это единовременная выплата, которую потребитель должен уплатить за 

каждую предоставленную услугу. Например, $5 за выписанный рецепт. 

 Coстрахование предусматривает оплату определенного процента от общей суммы самим пациентом. 
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Например, пациент оплачивает 20% от стоимости лечения. Coоплата рассматривается как 

дополнительный источник финансирования для поставщиков разных уровней. В схемы сооплаты 

входят медикаменты, оптика, в некоторых странах введены определенные ставки за посещения 

врача или пребывание в больнице. 

 Сооплата по категориям населения. Уровень сооплаты зависит и от категорий населения. Это 

делается с целью защиты малоимущих, или тех, кто страдает тяжелыми хроническими 

заболеваниями. Размер сооплаты должен быть приближен к реальным затратам на каждого 
отдельного пациента, иначе он не будет знать за что вносится сооплата. 

Согласно системе Единого плательщика средства от сооплаты поступают в единый фонд, а затем в 

соответствии с отчетом первичных медицинских учреждений (больниц) за прошлый год о количестве 

пролеченных больных, перераспределяются стационарным отделениям. 

Источники финансирования 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 год в % к 

2013 году 

Республиканский бюджет 7,125.9 7,092.1 7,915.4 9,081.8 114,7 

Средства ОМС 1,560.9 1,842.5 1,641.1 1,916.0 122,8 

Средства сооплаты 379.7 434.9 393.2 480.6 126,6 

Специальные средства 337.7 466.8 560.6 847.9 251 

Местный бюджет г.Бишкек 1,096.0 1,075.1 575.3   

Итого 10,500.2 10,911.4 11,085.5 12,326.2 117,3 

Таблица 3. - Динамика финансирования консолидированного бюджета системы Единого плательщика за 

2013-2016 годы, млн. сом. Источник: данные ФОМС за 2013-2016 годы. 

За анализируемый период, в Кыргызстане сооплата выросла в номинальном выражении в 2,2 раза, но их 

удельный вес практически не изменился. Он составил 3,9% в 2016 году, против 3,2% в 2013 г. До 2016 г. 

незначительный удельный вес сооплаты и спецсредств обусловлено расширением списка льготников по 

Программе государственных гарантий и незначительными изменениями в сооплате за лечение с 2002 года. 

Так, если в 2013 году 1,3 млн. человек, или 24,8% всего населения республики получили льготы на 

бесплатное получение медицинской помощи по ПГГ, в 2016 году 1,075 человек, или 18,7% населения 

страны. Из них 17,2% граждане, имеющие льготы, по социальному статусу.  

Размер сооплаты, вносимой пациентами при госпитализации остался на прежнем уровне. Так, 

пенсионеры до 70 лет, лица, награжденные медалью “Ветеран труда”, лица, получающие социальное 

пособие вносят минимальный размер сооплаты. Это 330 сом при госпитализации в терапевтическое 

отделение, 430 сом при госпитализации для проведения хирургических вмешательств. Застрахованная 

категория (дети старше 5-ти лет, работающие, фермеры и члены фермерских хозяйств, лица, имеющие 

Полис ОМС) вносят средний уровень сооплаты. Это 840сом/1090 сом (через дробь указано 

терапия/хирургия) в городских, районных областных больницах, в республиканских организациях и 

национальных центрах – 1160 сом/1510 сом. Остальные граждане вносят максимальный уровень сооплаты. 

Это 2650 сом/3440 сом в городских и районных стационарах, 2980 сом/3870 сом в республиканских 

организациях и национальных центрах [Роза Учкемпирова. АКИpress, 2011]. Большинство экспертов 
отметили, что размер сооплаты с 2002 г, как часть стоимости медицинских услуг, не меняется на фоне 

повсеместного удорожания продуктов питания и других услуг. Поэтому, по мнению одних экспертов, 

сооплату надо повысить от 50% до 300%, других экспертов – вообще отменить [Учкемпирова, 2011]. 

«Сооплата полностью себя дискредитировала. Ее ввели для того, чтобы легализовать неформальные 

выплаты, но, увы, люди платят сооплату, в придачу покупают лекарства и шприцы, и еще энную сумму 

вручают врачу…» [Мамбетов, 2011].  

Проанализируем средства, поступающие от граждан в виде сооплаты, по регионам республики. Как 

видно из анализа (таблица 2.15), средства в виде сооплаты граждан возросли за 8 лет в 2,3 раза. Но по 

регионам наблюдается неравномерный рост. Наиболее высокий рост наблюдается в Бишкеке, где рост 

составил, соответственно, в 2,9 раза. Это очевидно связано с увеличением количества пациентов, в 

Бишкеке и областных центрах, прибывающих из регионов и не имеющих медицинскую страховку. 

Наименьший рост произошел в Баткенской области – всего на 1,4раза, так как люди, нуждающиеся в 

медицинской помощи, стараются ехать в более крупные оснащенные технологией лечения медицинские 

центры, как например, в городе Ош. В 2016 году средства сооплаты составили 433,8 млн. сом против 188,5 

млн. сом 2009 в году. Рост в основном произошел за счет роста госпитализации в городе Бишкек и 

областных центрах.  

С введением сооплаты, больной вынужден многократно оплачивать одну и ту же медицинскую услугу, в 

итоге не имея гарантии на полное выздоровление. Многие руководители медицины считают, что сооплату 

с пациентов брать не нужно, т. к. больные сами за свой счет покупают лекарства, и в этой связи много 

претензий и возмущений. 
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Регион 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
2016 % 

к 2009  

г. Бишкек 62,4 89.5 95.6 121.6 156,9 215,1 155,9 180,6 289,4 

Области: 

Чуйская 22,3 27.9 33.3 43.2 39,5 38,1 35,9 43,1 193,3 

Ошская 35,0 45.8 65.5 83.4 72,7 71,1 66,4 81,9 234,0 

Баткен. 18,8 14.5 22.0 32.0 22,4 20,9 22,0 26,3 139,9 

Джалал-

Абад. 
24,9 27.9 37.7 49.1 42,6 43,0 39,9 45,6 183,1 

Иссык-

Куль. 
13,9 17.8 22.2 28.5 23,9 24,6 24,2 28,5 205,0 

Нарын. 5,9 7.6 9.2 12.8 10,1 11,3 11,8 15,5 262,7 

Талас. 5,3 7.2 9.8 15.0 11,6 10,8 10,5 12,2 230,1 

Всего 188,5 238.2 295.3 385.6 379,7 434,9 366,6 433,8 230,1 

Таблица 4. Поступление средств сооплаты в разрезе регионов за 2009-2016 годы, млн. сом. Источник: 

данные ФОМС за 2013-2016 годы 

Кроме того сам принцип установления объема сооплаты является необоснованным. В Кыргызстане в 

2003 году ПРООН провел опрос среди жителей Ыссык – Кульской области о расходах семьи на медицину 

в течение 1 года. И эти затраты – в среднем 1200 сомов были заложены в основу сооплаты, что не имеет 
ничего общего с затратами на конкретного пациента, тем более на конкретный вид болезни.  

«Объем сооплаты определяется исходя из потребности здравоохранения в финансовых ресурсах.» - так 

формулируется в «Положении о порядке сооплаты населением медикаментов» [Положение о сооплате, 

2011] Отсюда трудно установить критерии размера сооплаты для отдельного пациента и тем более учесть 

реальные затраты на его лечение.  

Сооплата в 2016 году составляла лишь 4% доходов Единого плательщика. Согласно существующей 

методике, вместо получения реальной материальной поддержки со стороны государства одни пациенты 

вынуждены покрывать расходы других больных. Оплата больным части собственного лечения, на наш 

взгляд, является более справедливым путем привлечения пациента для его лечения. Поэтому было бы 

целесообразно вместо фиксированных соплатежей по отношению к медицинской помощи, ввести 

дифференцированную сооплату по отношению к лекарствам, т.е. оплачивать часть стоимости лекарств, 
использованных при лечении больного (Практика например, Турции). Если обратиться к опыту других 

стран, в настоящее время большинство стран в своих схемах финансирования переносят часть финансовой 

ответственности на потребителя, что известно как сооплата.  

 4  Выводы:  

- Больше половины пациентов считает, что качественное лечение можно получить только путем оплаты 
за лечение.  

- Удельный вес поступлений от частных выплат, как сооплата и официальная плата составляет лишь 
6,3%. Это значит, что реальная оплата за услуги имеет неофициальную форму. 

- Неформальные платежи в медицине, то есть, то, что платят врачу, не следует считать «взяткой». В 
условиях отсутствия механизма регулирования, они выступают как не регулируемое государством 

дополнение к рыночной цене, что невозможно отменить или уничтожить. 

- Замена бесплатной помощи платными услугами происходит стихийно и бессистемно. 

- Платные медицинские услуги оказались вне сферы управляющего воздействия государства 

(Прейскуранты есть, но они устарели, объем услуг не предусмотрен). Необходимо пересмотреть 

прейскуранты и легализировать платные медицнские услуги по новым ценам на медицинские услуги.  

- Специальные средства, или поступления от платных услуг должны стать источником собственного 

фонда поликлиники или больницы, используемого в первую очередь для повышения заработной платы 

медицинских работников.  

- Поступление спецсредств-платных услуг и их использование должно быть прозрачным, это повысит 

ответственность и заинтересованность врачей и руководителей организаций здравоохранения.  

- С введением сооплаты, больной вынужден многократно оплачивать одну и ту же медицинскую услугу, 

в итоге не имея гарантии на полное выздоровление. Оплата больным части собственного лечения, на 

наш взгляд, является более справедливым путем привлечения пациента для его лечения.  

- Размер сооплаты должен быть дифференцированным и приближен к реальным затратам на каждого 

отдельного пациента, иначе он не будет знать за что вносится сооплата. 
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- Вместо фиксированных соплатежей по отношению к медицинской помощи, целесообразно ввести 

сооплату по отношению к лекарствам, т.е. оплачивать часть стоимости лекарств, использованных при 

лечении больного (например, практика Турции). 
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Cовершенствования Оценки Налогового Потенциала 

Регионов В Узбекистане 

The Improvement Assessment of the Tax Capacity of Regions in 

Uzbekistan 

Dr. Khudoyqulov Sadirdin (Tashkent State University of Economics, Uzbekistan) 

Abstract 

The last years the tax systems of the Republic of Uzbekistan have been carried out to improve by government. 

There is a number of changes have been particular, the most important directions of reforming the system of state 

tax service of the Republic of Uzbekistan. Therefore, how to implement effective measures to ensure full coverage 

of taxable items and expand the tax base through a system analysis of the dynamics of macroeconomic indicators 
and tax potential of the regions. In this article, we are discussing about improving the new way mechanism of 

assessment, analysis of the taxes process and tax capacity of regions. 

Сегодняшей день по либерализации бюджетной и налоговой сферы, осуществляемый в Узбекистане 

способствует открытости налоговой системы, значительному облегчению налогового бремени, повешению 

конкурентоспособности национальных производителей, стимулированию инвестиций и экспортного 

потенциала. Определение налогового потенциала, в свою очередь, должно принимать во внимание 
специфические особенности каждой национальной экономики. Данная статья отражает вопросы 

выявления методологии определения налогового потенциала регионов в ходе осуществления прогноза 

налогов в налогово-бюджетной системе Республики Узбекистан. 

 1  Введение 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года № ЗРУ-454 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием 

основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2018 год» внесены изменения и дополнения 

в 47 статей Налогового кодекса и исключены 12 статей. В частности, в связи с объединением налога на 

прибыль юридических лиц и налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры в один 

налог – налог на прибыль юридических лиц, внесены соответствующие изменения в статьи 23, 30, 354, 363 

и 376 Налогового кодекса, дополнения, внесенные в статью 145 Налогового кодекса устанавливают 

расширение перечня затрат, подлежащих вычету при исчислении налога на прибыль, в связи с чем 

соответствующие затраты исключены из состава не вычитаемых расходов, предусмотренных статьей 147 
Налогового кодекса. Изменения, внесенные в статьи 265, 266, 267, 268, 269 и 271 Налогового кодекса 

предусматривают исключение из объекта налогообложения по налогу на имущество юридических лиц 

движимого имущества, при этом, объектами налогообложения являются недвижимое имущество, включая 

полученное по договору финансовой аренды (лизинга), объекты незавершенного строительства и 

оборудование, не введенное в действие в установленный срок. Внесенное дополнение в статью 

261 Налогового кодекса предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы по налогу за пользование 

водными ресурсами на объем воды, обратно сливаемой тепловыми электрическими станциями и 

тепловыми электроцентралями и т.д. Эти позволить налогоплательщиками даст возможности 

дополнительно финансовых ресурсы который повысить их финансовых потенциали (soliq.uz). 

В экономике его компоненты функциональны, каждая из которых имеет потенциальную степень 

зависимости от других естественных законов и их потенциальные ценности, в первую очередь, от их 

внутренних характеристики. Под влиянием факторов его темп будет продолжать оставаться динамичным. 

В то же время у них также есть потенциал взаимной близости, которые дополняют друг друга. Среди них 

есть финансовый и налоговый потенциал. Содержание также шире, чем потенциальный финансовый 

потенциал. 

 2  Обзор литературы 

В обзорах экономистов из США и Канады в 1980-1999 годах он оценивает налоговый потенциал как 

сумму налоговых поступлений, возникающих при применении единых налоговых ставок для всех налогов 

(ripec.com). Некоторые экономисты, такие как Богачева О.В. (2000), Горский И.В. (1999), Кадочников П.А. 

(2000), Луговой О.В., Коломиец А.Л., Новикова А. (2000), считают, что, налоговый потенциал в основном 

облагается налогом в результате продажи налогооблагаемых ресурсов, источника налогооблагаемого 

дохода в бюджет, а налогооблагаемые ресурсы облагаются налогом, что приводит к налогообложению.  

По словам Л. Архипцева (2008), налоговым потенциалом является общая сумма налогооблагаемых 

ресурсов, которые предусмотрены в бюджете по налоговому законодательству, рассчитанные на основе 
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макроэкономических показателей региона и отражающих налоговую нагрузку. В.В. Кузьменко оценивает 

налоговый потенциал как налоговую нагрузку (2005). В отличие от этого, М. Рихард объясняет содержание 

налогового потенциала по количеству потенциальных доходов бюджета на душу населения, что 

обусловлено использованием единых налоговых условий властями во всех регионах штата (1992 год). 

Однако в качестве краткого обзора мнения авторов о налоговом потенциале следует отметить, что роль 

налогового потенциала в экономических отношениях заключается в том, что доходы, имущество и другие 

материальные ценности, которые он получает в пределах своей области дохода, играет решающую роль в 

перераспределении интересов. По нашему мнению, налоговой потенциал означает национальные 

экономические зоны и юридические и физические лица, как часть налоговой ответственности лиц, 

отнесенных к государственной бюджетной и налоговой политики и налогового законодательства, а также 

возможность оплачивать свои налоговые обязательства, налагаемые за счет государственного бюджета, не 

нарушая принцип налоговой справедливости желательно понять потенциал максимального 

налогообложения. Это означает, что общий налоговый потенциал физических и юридических лиц 
представляет собой налоговый потенциал конкретного региона, а налоговый потенциал регионов 

представляет собой налоговый потенциал национальной экономики. 

 3  Методология 

Изучение налогового потенциала имеет решающее значение для группировки его в соответствии с 

определенными критериями, определения его функций и методов определения. В рамках нашего 

исследования мы определили функции налогового потенциала и его классификацию. По нашему мнению, 

налогоплательщики выполняют следующие функции: 

 Оптимизирует уровень налоговой нагрузки на экономику; 

 оценить состояние налогового планирования и прогнозирования; 

 облегчает налогообложение и идентификацию; 

 предоставляет руководство для разработки налоговой политики; 

 поощряет и помогает разрабатывать комплексные меры для регионального развития и 

управления финансовыми ресурсами. 

Налоговый потенциал играет определяющую роль в процессе перераспределения в интересах общества 

доходов, имущества и других материальных ценностей, находящихся в распоряжении у предприятий и 

физических лиц в рамках их экономического поведения и получаемых ими доходов, в результате 

экономического взаимоотношения на национальном, региональном уровнях, а также на уровне 

предприятий и физических лиц. Если налоговый потенциал, с одной стороны, является важным 
инструментом для определения показателей прогноза налоговых поступлений в государственный бюджет, 

то и государственный бюджет, в свою очередь, также функционирует в качестве барометра, играя 

ключевую роль в повышении налогового потенциала регионов. 

Объем налогового потенциала регионов особо важно играют финансовые результаты предприятий и 

организаций регионах. Если анализируем этого процесса по регионам Узбекистан за январь-декабрь 2017 

года предприятиями и организациями отраслей экономики получен сальдированный финансовый 
результат (прибыль) в размере 4781,7 млрд. сум. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года, 

объем прибыли уменьшился на 6069,1 млрд. сум, или на 55,9 %. 

№ Регионы 
Прибыль, убыток 
(-), млрд. сум 

в % к январю-
ноябрю 2016г. 

Число убыточных 
предприятий 

Сумма убытка, 
млн.сум 

1. Республика Узбекистан   81 8944052,4 

2. Республика Каракалпакстан 1165,9 7,2р 1 5826,9 

3. Андижанская -46,1 - 8 182147,3 

4. Бухарская -327,2 - 2 433874,9 

5. Джизакская 38,9 79,6 2 1696,9 

6. Кашкадарьинская 971,6 87,3 3 257327,4 

7. Навоийская 1076,4 126,7 5 75815,9 

8. Наманганская 90,2 121,2 2 1151,3 

9. Самаркандская 141,7 85,0 4 20305,0 

10. Сурхандарьинская 93,1 64,1 5 24243,5 

11. Сырдарьинская 1,0 - 2 35337,2 

12. Ташкентская 1552,3 106,6 12 260470,9 

13. Ферганская 78,3 18,5 2 213350,8 

14. Хорезмская 51,8 78,2 3 14372,1 

15. г.Ташкент -1390,0 - 30 7418132,4 

Таблица 1. Сальдированный финансовый результат по регионам. (за январь-ноябрь 2017 года). 

Источник: stat.uz 
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Как видно из приведенных выше таблиц, в территориальном разрезе наибольшая часть прибыли 

приходится на Ташкентскую область 1552,3 млрд.сум (32,5 % всей прибыли), Республику Каракалпакстан 

1165,9 млрд.сум (24,4 %), Навоийскую область – 1076,4 млрд.сум (22,5 %) и Кашкадарьинскую область – 

971,6 млрд.сум (20,3 %). За январь-ноябрь 2017 года 81 предприятие и организация допустили убытки в 

размере 8944,1 млрд.сум. Наибольшие убытки допущены двумя предприятиями операторами сотовой связи 

– 5677,3 млрд.сум (63,5 % от общей суммы убытков по республике), а также предприятиями ХК 

«Узбекозиковкатхолдинг» – 1057,9 млрд.сум (11,8 %), АО «Узбекнефтегаз» – 592,4 млрд.сум (6,6 %) АО 
«Узкимесаноат» – 228,9 млрд.сум (2,6 %), АК «Узавтосаноат» – 182,1 млрд.сум (2,0 %), Министерства 

жилищно-коммунального обслуживания – 170,8 млрд.сум (1,9 %). 

Надо отметить, что убытки общий предприятии возникает проблема взаиморасчет, своевременно объем 

дебиторской задолженности на 1 декабря 2017 года составил 98071,6 млрд. сум, из неё просроченная – 

3662,9 млрд. сум, или 3,73 % от общей суммы задолженности. Объем просроченной дебиторской 

задолженности по сравнению с 1 декабря 2016 года вырос в 6,7 раза, ее доля в общей дебиторской 
задолженности увеличилась на 3,16 п.п. А также, общая дебиторская задолженность хозяйственных 

объединений, по которым ведется мониторинг за состоянием расчетов, на 1 декабря 2017 года составила 

85258,1 млрд. сум, или 86,9 % от всей задолженности по республике. Превышение общей дебиторской 

задолженности над кредиторской по состоянию на 1 декабря 2017 года составило 8546,4 млрд. сум(stat.uz). 

В мировой практике существуют общие методологии определения налогового потенциала, которые не 

могут принимать во внимание специфические особенности каждой национальной экономики. Поскольку 
в плане масштаба налоговый потенциал существует в рамках национальной экономики, регионов, 

секторов, видов налогов и предприятий, мы считаем, что к определению налогового потенциала следует 

подходить с точки зрения масштабности. Для выявления объема налогового потенциала на уровне 

национальной экономики определение его валовых показателей не является достаточным. Для этого 

необходимо определить налоговый потенциал в рамках регионов, секторов и предприятий. Исходя из 

этого, ниже представим наш подход к выявлению налогового потенциала регионов. 

Налоговый потенциал регионов прежде всего зависит от их налоговых ресурсов. Следует отметить, что 

налоговые ресурсы, в отличие от налогового потенциала, имеют более широкий спектр и включают в себя 

также налоговый потенциал. Вот почему при определении налогового потенциала регионов следует 

исходить из налоговых ресурсов: 

НПР = НРР*СНС*ВВПскр                (1), 
Где: 

НПР – налоговый потенциал региона; 

НРР – налоговые ресурсы региона; 

СНС – средняя налоговая ставка; 

ВВПскр – средний коэффициент роста ВВП. 

В свою очередь, размер НРР вычисляется как результат сложения суммы регионального валового 

продукта и суммы общегосударственных налогов, удержанных в счет вышестоящего бюджета от 

региональных налогоплательщиков, а также суммы размера трансфертных платежей, выплаченных из 

вышестоящего бюджета юридическим и физическим лицам региона, а именно: 

НРР = РВП - (ОГН) + (ТП)                           (2), 

Где: 

НРР – налоговые ресурсы региона, 

РВП – региональный валовой продукт; 

ОГН – общегосударственные налоги в вышестоящий бюджет; 

ТП – все виды трансфертных платежей, выплаченных из вышестоящего бюджета юридическим и 

физическим лицам региона. 

Надо отметить что, среди факторов, которые влияют на потенциал потенциальных факторов, ключевой 
особенностью финансовых факторов является то, что они быстро влияют на налоговый потенциал. 

Финансовые факторы, в том числе денежно-кредитной политики более эффективных факторов, в том 

числе, размер денежных агрегатов, процентной ставки (рефинансирования) ставки, кредитные 

предложения финансовых ресурсов в производственном секторе (кредитование) механизмов финансовых 

ресурсов в виде денег в экономике и государстве и, с другой стороны, стимулирует производство и влияет 

на возникновение нового налогового потенциала. Однако следует отметить, что денежные инструменты 

имеют эффект двойного действия. Если правительство повысит процентные ставки, спрос на деньги будет 

увеличиваться, а использование финансовых ресурсов в смертельной недвижимости увеличивается, но 

чрезмерные процентные ставки будут составлять одну (или несколько) Это может привести к увеличению 

количества полезных финансовых ресурсов, но за короткий промежуток времени окажет негативное 

влияние. Государство может влиять на финансовую политику предприятий посредством различных 

финансовых средств, таких как минимальные требования к уставному капиталу предприятий, 
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обязательный характер формирования резервного фонда, предприятий (банков, страховых компаний, 

совместных предприятий, акционерных обществ) что влияет на потенциал налогоплательщика. 

 4  Заключение 

Из всего сказанного следует вывод о том что, уровень налогового потенциала служит в качестве важного 

источника не только для бюджетного планирования, но и для упорядочения межбюджетных отношений, 

оптимального распределения налоговой нагрузки между секторами, регионами и налогоплательщиками. В 

этой связи, применение механизмов определения налогового потенциала на различных уровнях имеет 

большое значение в прогнозировании налогов и планировании бюджета. 
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Торговые И Денежные Отношения В Период Темуридов 

Trade and Money Relations in Timurid Period 
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Abstract 

We know that the time of Amir Temur and Temurids is the "golden age" in the XIV-XV centuries as a period of 
revival in the history of Central Asia. At present, the formation of the national economic idea for the economic 

stability of the country is an actual issue. This article analyzes the conditions created for the development of 

external and internal trade relations as part of the economic reform in the times of Amir Temur and Timurid, at the 

same time, highlights the significance of radical changes in socio-economic life of the country as a result of 

monetary reforms. Our knowledge based on the study of economic reforms in the epoch of Temur and Temurids 

is a fundamental basis for the further development of our national economic thinking, and its practical use makes 

a significant contribution to the economic growth of our country. 

 1  Введение 

Хорошо известно, что наша национальная государственность имеет тысячелетнюю историю и богатую 

культуру. Следовательно, внешнеэкономические и торгово-денежные отношения тесно связаны с самыми 

глубокими слоями нашей истории. В частности,Он открывал путь для развития торговых и товарно-

денежных отношений, которые играют важную роль в экономической жизни страны. Особенно во времена 

правления Амира Темура коммерческое и культурное развитие Моваруннахра, которое являлся центром 

его великого правительства, неуклонно развивалось. Вот почему эпоха Темуридов, то есть Эпоха 

Возрождения XIV-XV вв., называют «золотым веком» в истории Центральной Азии. 

 2  Экономическая среда Моваруннахра в XIV-XV вв. 

В этот период, резко изменилась топографический вид входящих в состав Моваруннахра таких городов 

как Самарканд, Бухара, Шахрухия, Андижан, Термез, Шахрисабз, Карши, Ташкент и многих других 

городов, а также быстро развивались профессиональные, внутренние и внешние отношения их населения. 

В результате интенсивных коммерческих, экономических и культурных отношений с разными странами 

появились новые виды ремесла. В частности, в Самарканде на прилавках специализированных рынков 
стали торговать отдельно взятыми товарами. Все поражались уникальной характеристикой этих рынков. 

Захириддин Мухаммад Бабур, в своих мемуарах акцентировал именно на том, что в Самарканде были 

специальные торговые объекты во времена Амира Темура. Он пишет: «... есть такая особенность этого 

города, и этого нет в другом месте. У каждого ремесленника есть специализированной рынок, и она 

опирается на настроение и отношение друг друга » (Саидкасимов С. и другие, 2001а). 

В государственном управлении Амира кроме бузург (премьер-министр), в каждом регионе были отделы, 

которые назывались девон. Они управляли делами государства, такими как, сбор налогов, поддержание 

порядка, брали под контроль зданий, рынки, бани, дорог и водные пункты. Должностные лица девона 

отвечали за мирную жизнь людей. Вот почему они изучили точность весов на рынках и справедливость 

цены. На валютообменном пункте который находился в центральном рынке, оценивались цены на товары. 

Поставщики, которые переоценили цену, были подвергнуты строгим мерам, а интересы потребителей 

защищались (Шарафиддин Али Яздe, 1972). Торговцы допустившие аферу и мошенни-честву, были 

пресечены и наказаны на рынке, в глазах у общества. 

 2.1  Торгово-денежные отношения во времена Амира Темура  

Начиная со времен Амира Темура, проявлялись принципы прозрачности и основы цивилизованной 

демократии. В целях социального обеспечения населения и защиты от монополии на рынке, для 

импортеров было разрешено повышать цену на товары до десяти процентов. Следовательно, внутренние 

потребительские рынки были полны лучшего качества, наиболее ярких и, самое главное, самых дешевых 

продуктов (Раззаков А. и Урманов Н., 2005а). 

Наш великий предок и его преемники уделяли большое внимание расширению коммерческой 

деятельности в стране. Во всех караванных маршрутах которые проходили через регионы и провинции 

государства были построены караван-сарайи. Чтобы развивать торговые отношения, Амир Темур, 

заказывал все необходимые условия для однодневного каравана, а именно лошади, фуража, пищи, 

строительство караван-сараев и сардоб (пункт для утоления жажды), велел жестко наказывать грабителей, 

и оказывать заботу продавцам. 

В работе Темура «Темур тузуклари» (Правила Темура) можно прочитать следующие строки: «В каждой 

стране я назначил торговцев и призывников, в Хотан, Чину Мочин (Китай), Индии, Арабских странах, 
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Египет, Шам, Ром, Алжир, Фарангистан(Франция), куда бы они ни пошли и пусть они приносят их нежные 

ткани и прекрасные подарки. Пусть они расскажут мне о состоянии людей, живущих в этих странах, как 

правители каждой страны относятся своему народу, расе». «И ещё я приказал наблюдателям и 

представителям закона следить за дорогами, отслеживать пассажиров, торговцев, иностранцев и 

содействовать в перевозках их имущество и других предметов по адресу. В случае убийств или других 

инцидентов, им следует взять на себя ответственность за происшедшим на дороге». «Я приказал, в случае 

потери или других ситуациях продавцы могут взять достаточное количество золота, чтобы пополнить свой 
капитал за счет государства» (Международный фонд Амира Темура, 2011).  

В результате осуществления данных мероприятий караванные маршруты участились, и развилась 

устойчивая внутренняя и внешняя торговля. В центральных городах Моваруннахра и Хурасана 

приумножились аркады и новые прикрытые рынки – чорсу (перс. Чор-четыре, сук-базар, рынок на 

перекресткe, место торговли. В Самарканде чорсу был построен на перекрестке исторического центра 

торговли города, на перекрестке шести главных улиц) Между жителями города и крестьянами, а также, 
кочевыми скотоводами налаживалось постоянное коммерческое сотрудничество. Центральные города 

стали играть важную роль в обмене и торговле товарами. 

Амир Темур считал, что мир будет процветающим благодаря продавцам. Соответственно, было вложено 

значительные средства в создание дорог и торговых сетей. В свое время расширялись политические и 

экономические отношения между Ближним Востоком и Дальневосточной Европой, Испанией, Францией 

и Англией. В частности, регулярно осуществлялась торговля с Китаем, Индией, Ираном, Россией, Волгой 
и Сибирью. 

 2.2  Отношения экономическим реформам Амира Темура  

От Самарканда до зарубежных стран, особенно в Россию, Татарстан и Сибирь, отправлялись ткани из 

дешевой пряжи, шелк, хлопок и готовые пряжи, бумага, сухофрукты и рис. Посол Испании Руи Гонсалес 

де Клавихо в своем дневнике сказал, что Самарканд занимает высокое положение во внешнеторговом 

секторе: « Из Рушия (Россия) и Татаристана, привозились кожаные и окрашенные перчатки, из Китая 
самые прекрасные королевские ткани, атласные ткани, а также мускус, рубины, бриллианты и, в 

особенности, лишь некоторые вещи, которых можно было приобрести только в Китае, жемчуг, ревень и 

множество различных ароматических и лечебные травы. Из Индии в Самарканд привозиться самые 

деликатные ароматизированные специи, мускатные орехи, мята, краски корицы, и даже те товары, которые 

не предоставлялись в Александрийское королевство»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010a). 

Клавихо описывает Самарканд как один из самых богатых городов в мире: «Эта земля, богатая всем, 
зерно, вино, фрукты, птичье и животное мясо. Овцы были очень большие. Их курдюки были достаточно 

тяжелые, чтобы нести на руках, каждый курдюк овцы весело от восьми до десяти килограммов. Их было 

настолько много и стоили они очень дешево, когда королевская армия собиралась в Самарканде, цена пары 

этих овец была дукат (золотые монеты, отчеканенные в Испании). Другие товары тоже были настолько 

дешевые, за полтора плевел (вес зерна, используемого в зерновых культурах в Испании), ячмень был почти 

половины реаль (испанская валюта). Вода для хлеба было бесплатным, а рис можно было встретить в 

каждом рыночном ряду. Дыня этой страны была обильной и сладкой. Каждый день прибывали 

многочисленные верблюды загруженные дыней, что невозможно было не удивляться, где и как можно было 

столько дынь выкупить и употребить Самарканд и окружающие его земли были удивительно богаты. Из-

за его богатств город назывался Семизкент. Его истинное имя означает, богатую деревню. Самарканд 

происходит от этого имени. Богатство города - это не только изобильная и дешевая еда. Здесь было много 
другое, например, такие королевские ткани как атлас, шелк, сандалии, тафта и мех, а также, парфюм и 

другая косметика, специи, смола, синие красители и многое другое»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010b). 

В воспоминаниях о путешествиях Клавихо, приводится много фактов, о больших парках и торговых 

аркадах: «Каждый год, в городе Самарканд (имеется ввиду столица Моварауннахра), продавались 

привозные товары из Индии, Китай, Республики Татарстан (Золотой Орды). До этого времени было не так 

много места, чтобы продать все товары, доставленные в город. Падишах приказал провести улицу, в 
котором располагались рынки с обеих сторон. Эта улица должна была начинаться с одного края, пересекая 

середину выходить с другого края города. Правитель предоставил это дело своим двум командирам. Им 

было прекрасно известно, что они должны были работать день и ночь не покладая рук и отвечать 

собственной головой за это. Разрушались и выселялись на пути стоящие дома… С обеих сторон улиц 

располагались рынки с мраморными стульями перед каждым магазином. Магазины состояли из двух 

комнат. Верх улицы был покрыт куполами (тим) и оно состояло из маленьких отверстий, из которых 

проникал дневной свет. С завершением строительства, рынок был полон торговцами… В том же году (1404 

год) в июне из города Камбалек (Ханой, Пекин) в Самарканд приехали торговые караваны, состоящие из 

восьмисот верблюдов»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010c). 

Как отмечалось Испанским послом, «в связи с большой свадьбой, правитель приказал: «народ, который 

занимается коммерцией города Самарканд: люди имеющие дело с валютой(сарроф), продавцы 
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хлопчатобумажных тканей(читфуруш), драгоценностей и разных товаров, повары, мясники, пекари и 

ремесленники других городов, пусть выходят на центральный площадь правителя и строят палатки для 

торговли и устраивают ярмарки» Затем, все купцы и продавцы выезжая из города приходили на 

центральную площадь царя. Каждый ремесленник должен был устраивать занимательные представления 

для народа»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010д). 

Стоит отметить, что архиепископ города Султания в Иране Ян (Иоанн, в некоторых источниках также 

называется Иоанн де Галонифонтибус) являлся послом Амира Темура. Его мемуары «Амир Темур и его 

воспоминания о дворце» (memoires sur sur tamerlan et sa cour), за последние шесть сто летиий сыграли 

важную роль в качестве надежного и беспристрастного источника среди более чем тысячи созданных 

произведений. Это редчайшая произведения ценна тем, что она стоит наравне с произведениями 

исторических авторов, таких как Ибн Арабшаҳ, Ибн Халдун а также европейским послом Клавихо которые 

были в личном и тесном контакте с Амиром Темуром. 

Жан, описывает следующие признания о торговых отношениях, в разделе “Правления Темура и его 

городские правила” этого произведения: “ Хотя он ввел ряд налогов и платежей своим гражданам, он 

уделяет большое внимание иностранным торговцам и особенно поощрял французов и христиан, 

обеспечивал их безопасность в своем королевстве. Во многих районах Он отменил налоги на жизнь и соль 

и приказал, чтобы они взимались только в крупных городах. На территорие своего государства, Он 

подвергал жестокому наказанию тех, кто угрожал жизни торговцев: жители стран которые наносили ущерб 

тарговцам, должны были возместить ущерб в двухкратном размере или взимался штраф в пятикратном 
размере от утраченного имущества”(kh-davron, 2017). 

 3  Торгово-денежные отношения в эпохе Темуридов  

Посольства, созданные Темуридами, сыграли важную роль в расширении торговли с зарубежными 

странами. В течение первой четверти ХВ века сын Амира Темура, Шохрух и его внука Улугбека регулярно 
обменивались послами между их странами и Китаем. Мирзо Улугбек прекрасно управлял городом 

Моваруннахр, в особенности внешнюю политику вел именно так, как хотел великий лидер. Любые 

вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики, он обязательно обсуждал и согласовывал с ним. 

Естественно, Китай был заинтересованным торговлей с Темуридами. В основном из Моваруннахра и 

Хурасана перевозились лошади в эту страну. Торгово-посреднические отношения, деятельность посольств 

очень развивались в ту эпоху. Каждые два-три года торговцы и послы Самарканда регулярно посещали 
Китай (Пекин), а китайские торговцы Самарканд и Хират. В 1418 году послы Шохруха, Ардашер были в 

Китае. В следующем году Ли Ди и Чон-Ку в качестве послов из Китая прибыли в Самарканд и Герат. Они 

отправляли письма и драгоценные подарки Шохруху и Улугбеку, в качестве символа укрепления дружеских 

отношений. В 1420 году Шохрух и Улугбек отправились в Китай с посольским караваном из 530 человек. 

Из Моваруннахра в Китай были сделаны два караванных маршрута. Первый - через города Ташкент, 

Сайрам, Еттисув, Турфан (Восточный Туркестан) и Кумул, а другой через Худжанд, Коканд, Маргилан, 
Андижан, Ош, Алайскую долину и города Ферганской долины Кашгар, Хотан и Еркенд. Особое внимание 

уделяется безопасности этих дорог. Во времена Шохруха и Улугбека были установлены соседские 

отношения с Тибетом и Индией. 

В первой половине 15-го века экономическое процветание страны, особенно развитие ремесла и 

внутренней торговли, во многом зависело от проводимых монетарных реформ. Во время правления Амира 

Темура, в сорока городах, в частности Самарканде чеканились деньги, и четверть дохода выделялось для 
государственной казны. В исторической хронологи отмечалось, что в случае недостаточности средств 

военным давались квитанции(Саидкасимов С. и другие, 2001б). Сначала Амир Темур, затем Темуриды, 

ввели денежную единицу в стране. Амир Темур приказал чеканить шести граммовые «монеты» и полу-

граммовые серебряные монеты, которые назывались «мири». Они были названы в честь Суюгргатмиш и 

Султан Махмудхона и чеканились в Моваруннахре, Хурасане, Иране, Азербайджана и в более чем 40 

крупных городах Ирака. 

В качестве главно-командующего Моваруннахра и Хурасана, Шохрух Мирзо велел чеканить серебряные 

монеты, которые он назвал своим именем в Астрободе, Бухаре, Домгоне, Исфахане, Кушане, Кермоне, 

Куме, Нишопуре, Марве, Самарканде, Сабзаворе, Султоне, Тебризе, Хорезме, Герате, Шерозе и других 

городах, он был основоположником производства денег тем самым регулируя внутреннюю торговлю. Во 

внутренней розничной торговле широко использовалась чеканные местными хакимами мелкие медные 

деньги-«фулус». 

Внедрение единой валюты в стране, регулирование денежного обращения, несомненно, способствовало 

дальнейшему развитию внутренних и внешних торговых отношений. С этой точки зрения, 1428 году 

большое значение имела реформа Улугбека касательно фулусских денег. В целях привлечения населения к 

внутренней розничной торговле Улугбек запретил все легкие весом и мелочные деньги в обращении. В 

целях удовлетворения спроса на мелкую медную монету, он открыл специальные места, в Бухаре, 
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Самарканде, Карши, Термезе, Ташкенте, Шохрухии и Андижане где чеканились монеты. Там выходило в 

обращение фулусы одинаково веса. За короткий промежуток времени старые мелкие деньги были 

заменены новым фулусом, в целях централизации эмиссии денег места чеканичества монет 

приостанавливались, лишь одно сохранилось в Бухаре. Мирзо Улугбек был известен среди народа как 

«фулуси адлия», то есть «справедливая мелочь». 

Еще одна важная информация: Улугбек «повысил» налог с продаж, чтобы увеличить доходы от внешней 

торговли (Национальная энциклопедия Узбекистана, 2004). Этот метод служит для обогащения 

государственной казны. Но иностранных торговцев это не всегда создавало удобство, говоря современным 

языком, использовалась политика протекционизма. Слово «таможня», известное в наши дни, происходит 

от тюркского слова «тамға божи». Это свидетельствует о том, что в те времена в нашей стране высоко 

развивалась торговые отношения(Раззаков А. и Урманов Н., 2005б). 

 4  Заключение  

В заключение можно сказать, что ХВ-ХВИ вв. считались специфическим экономическим и 

политическим периодом стабилизации. Во времена Амира Темура и Темуридов торговые отношения были 

признаны в качестве фактора социально-экономического благосостояния, а развитие было определено как 

один из приоритетов государственной политики. Это также очевидно в исторических источниках. 

Периодические денежные реформы оказали положительное влияние на внутреннюю и внешнюю 

торговлю, ремесленничество и рост производства в стране. Стабильность центрального правительства в 
Моваруннахре и Хурасане способствовало социально-экономическим развитием страны. 

Благодаря активной экономической политике, проводимой Амиром Темуром и Темуридами, с великим 

государством которые создавали и управляли наш предкие, ввелись отношения развитых стран того 

времени в том числе и с Европой. Это, в свою очередь, способствовало развитию внешнеэкономических 

связей и культурного развития со многими странами мира. И, конечно, реформы, проводимые в этой 
области, исторически были укоренены и на сегодняшний день не утратили своей актуальности. Наши 

знания, основанные на изучении экономических реформ в эпоху Темур и Темуридов, являются 

фундаментальной основой для дальнейшего развития нашего национального экономического мышления, 

и его практическое использование вносит значительный вклад в экономический рост нашей страны. 
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Оптимизация Структуры Экономики Регионов  

Optimization of the Structure of the Economy of Regions 

Assoc. Prof. Dr. Kalybek Choroev (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

The article reveals the negative role played by the existing sectoral imbalances in the development of the regions 
of the Kyrgyz Republic and substantiates the need for a qualitative transformation of the structure of the economy. 

An approach to optimizing the sectoral structure of the regional economy is proposed, based on the identification 

of priority and auxiliary industries with stable links. 

As a target function of optimization of the sectoral structure of the region, the coefficient of structural 

independence is proposed. The coefficient of structural independence is calculated as the ratio of exports and 
imports of industries. Using it, you can calculate the indicator of the closedness of the economic sector (system). 

The proposed model can be used to optimize the sectoral structure of the regions of the Kyrgyz Republic to 

optimize and make informed decisions in the formation of a regional industrial policy aimed at providing an 

accelerating increase in industrial production, stimulating exports of products with a high share of added value. 

 1  Введение 

Президентом Кыргызской Республики 2018 год объявлен годом развития регионов. Темпы роста 

экономики регионов и в целом КР в последние годы не удовлетворяют требованиям и не приводят к 

решению многих накопившихся социально-экономических проблем республики, таких как высокая 

безработица, низкий уровень развития промышленности, дефицитность бюджета, высокая доля теневой 

экономики и др. Это связано, прежде всего дифференциацией территорий по уровню развития, 

сложившимися диспропорциями в отраслевой структуре экономики республики. 

 2  Проблемы оптимизации отраслевой структуры 

Основными недостатками сложившейся отраслевой структуры экономики республики являются 

следующие: 

 высокий удельный вес сельского хозяйства (это обусловлено географическим положением страны); 

 низкий удельный вес промышленности; 

 диспропорция между производством сельскохозяйственного сырья и его промышленной 

переработкой; 

 диспропорции между добывающими и обрабатывающими отраслями промышленности;  

 высокий уровень теневого сектора, который деформирует рынок, снижает налоговый потенциал; 

 топливно-энергетической зависимости республики от внешних поставщиков.  
Эти и другие проблемы свидетельствует о необходимости структурных преобразований в народном 

хозяйстве республики и его основных отраслях с учетом географических и природно-климатических 

условия регионов. Особую актуальность это приобретает в условиях вхождения республики в состав 

ЕАЭС. Поэтому оптимизация отраслевой структуры экономики является одной из важнейших проблем 

долгосрочного устойчивого социально-экономического развития республики. Для этого необходимо 

решить проблему определения основных направлений и подходов к оптимизации отраслевой структуры 

экономики, исходя из его специфики и современных вызовов. 

Оптимальная отраслевая структура экономики страны – это такое соотношение и зависимость между 

отраслями народного хозяйства, которое обеспечивает конкурентоспособность экономики на 

международном уровне и обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие за счет 

эффективной реализации конкурентных преимуществ республики. 

К таким конкурентным преимуществам республики относятся природно-сырьевые ресурсы, трудовые 

ресурсы и их квалификация, научный, управленческий потенциал, производственная база, а также 

предпринимательский климат, качество управленческого потенциала, инфраструктура и др. 

Регионы республики сильно отличаются друг от друга по географическим расположениям, 

климатическими и природно-ресурсными факторами, и более 90% территории республики является 

горными. В каждом регионе есть свой одному ему присущий набор конкурентных отраслей. На наш взгляд 
политика выравнивания экономики регионов несостоятельны. Регионы получают преимущества благодаря 

различиям, а не сходству. Для республики в перспективе необходимо быстрее адаптировать отраслевую 

структуру экономики регионов к рыночным методам ведения хозяйства, поддерживать 

структурообразующие предприятия и проводит разумную экономическую политику, политику 
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ценообразования которая обеспечить сбалансированность регионального спроса и регионального 

предложения, и способствуют росту показателей конкурентоспособности региона.  

Так как, республика является аграрной республикой, во всех регионах необходимо развивать 

производства перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции, с учетом региональных 

особенностей. Обобщающим критерием и конечной целью оптимизации отраслевой структуры экономики 

региона является конкурентоспособность экономики региона.  

Оптимизация отраслевой структуры и повышение конкурентоспособности экономики региона должно 
происходить не на основе развития многоотраслевой специализации хозяйства, а, в первую очередь, на 

основе выделения приоритетных отраслей региона. На наш взгляд приоритетными отраслями являются те 

отрасли, ускоренное развитие которой будет способствовать повышению эффективности производства в 

других секторах и отраслях экономики регионов республики. То есть, необходимо сконцентрировать 

усилия государственных органов на выделении и активном развитии приоритетных отраслей экономики 

регионов, которые будут способствовать повышению эффективности производства в других отраслях.  

Это будет способствовать увеличению объемов конкурентоспособного валовой продукции региона. 

Совокупные затраты производства должны быть покрываться за счет развития вспомогательных отраслей 

региона. Для приоритетных отраслей региона основным исходным фактором выступает природные 

факторы (географическое положение, природные условия, рекреационные ресурсы), определяющий 

специализацию территории. Например, для Нарынского региона специализированными отраслями 

является животноводства, для Иссык-кульской области туризм и сельское хозяйства. Для южных регионов 

республики, в силу природно-климатических условий, отрасли растениеводства является приоритетными 

отраслями экономического развития. 

Предложенный подход позволит избежать не системность и разнонаправленность инвестиционных 

вложений и позволит обеспечить мультипликационный эффект развития отраслей. 

Таким образом, для оптимизации отраслевой структуры регионов республики необходимы: 

 с учетом природно-климатических условий, географических положений определить для каждого 

региона республики приоритетных отраслей; 

 для ускоренного развития приоритетных отраслей, формировать вспомогательных отраслей и 

обслуживающих отраслей. 

Для оптимизации отраслевой структуры региона можно использовать следующую схему (Pисунок 1.).  

 

Рисунок 1. Направления развития и связи отраслей в оптимальной структуре экономики региона 

 3  Конкурентоспособность экономики региона  

На основе данной оптимальной схемы, комплексный анализ состояния и оценка совокупности и 

имеющегося экономического потенциала позволили определить следующие приоритетные отрасли 

экономики страны (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Структурообразующие и вспомогательные отрасли экономики Кыргызской Республики. 

Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности является основой обеспечения 

продовольственной безопасности, реального повышения уровня жизни всего населения республики. 

Производство отдельных видов продукции сельского хозяйства, особенно овощей, плодов и 

животноводческой продукции увеличивается высокими темпами и по разным оценкам высокие темпы 

роста производства сельхозпродукции сохраняться ближайшие годы. В условиях интеграции экономики 

КР в ЕАЭС это создаст условия увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в страны 

ЕАЭС. Однако вся инфраструктура по хранению, транспортировке, сбыту и переработке этой продукции 

находится в упадке. Возникла и много лет существует диспропорция между производством и переработкой 

сельхозпродукции. Поэтому организация переработки сельхозпродукции является важнейшим условием 

развития сельского хозяйства.  

Кыргызская Республика обладает достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов. Но, 

потенциальные возможности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) реализуются в недостаточно. 

Зависимость республики от импорта энергоносителей, доля которого составляет около 50% от общего 

энергопотребления, оказывает отрицательное влияние на состояние ТЭК и других отраслей экономики. 

Электроэнергетика КР является основной отраслью реального сектора экономики, на ее долю 

приходится примерно 5,5 % ВВП, 16 % валовой продукции промышленности. Энергетический потенциал 

рек составляет от 140 до 160 млрд кВт/ч в год и является основой гидроэнергетики. Но освоенность всех 

потенциальных запасов гидроресурсов в настоящее время составляет в среднем порядка 10 %. На наш 

взгляд, в настоящее время, в условиях постоянного роста мировых цен на топливно-энергетические 

ресурсы, трудностей с их поставкой, при ограниченных валютно-финансовых возможностях республики 

только гидроэнергетика, использующая непрерывно возобновляемую водную энергию, способна 

разрешить многие проблемы роста экономики.  

Сложившаяся ситуация в ТЭК свидетельствует, что имеет место значительное техническое и 

технологическое отставание в топливодобывающих секторах, сопровождаемое резким падением 

производства угля, нефти и газа и устойчивой зависимостью от импорта углеводородного сырья. 

Прогнозные запасы органического топлива находятся в труднодоступных горных районах, так как 

добываемый объем топлива обеспечивает потребности республики в угле на 4,04 %, нефти на 2,49 %, газа 

на 0,29 %. Производимая электроэнергия на ГЭС обеспечивает потребности в энергоресурсах на 53,6 %. 

Для покрытия потребности страны почти 40 % топлива импортируется из соседних государств. Наша 
страна энергодефицитная и, исходя из топливно-энергетического баланса страны, Кыргызстан не может 

обеспечить свою энергетическую независимость от соседних государств.  
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Таким образом, для развития выделенных комплексов в республике имеются все необходимые 

природные ресурсы: уникальные запасы минеральных и термальных вод, значительные ресурсы нерудных 

и строительных полезных ископаемых. Республика располагает достаточно богатыми и разнообразными 

полезными ископаемыми, при рациональном использовании которых можно развивать высокодоходные 

отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности. 

 4  Оптимизация отраслевой структуры экономики. 

В условиях рынка ЕАЭС, для увеличения экспортного объема в качестве целевой функции оптимизации 

отраслевой структуры региона можно выбрать коэффициент, соответствующий наилучшему варианту 

развития сектора, — коэффициент структурной независимости.  

Коэффициент структурной независимости должны показывать соотношение объемов экспорта и объемов 

для внутреннего рынка выпускаемой продукции. 

Для Кыргызстана на сегодняшний день главной проблемой является обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Теоретически Кыргызстан сам могут обеспечить продовольственный рынок 

основными видами сельскохозяйственными продукциями. 

Введем следующие параметры  и  соответственно объемы валовой продукции i- отрасли, 
предназначенные для экспорта и объемы для внутреннего рынка.  

Тогда в качестве показателя структурной независимости отрасли можно ввести коэффициент 

структурной независимости: 

. 

Понятно, что, преследуя цель переориентация экспорта с сырьевой ориентации на технологическую, мы 

должны увеличивать коэффициент  Но при этом мы должны рассчитывать необходимые объемы 
продукции по основным отраслям аграрного сектора республики для внутреннего рынка. Соответственно 

рассчитываем нормативные (минимальные)значения коэффициентов структурной независимости. 

Тогда, задачу оптимизации структуры производства, можно предоставить в виде:  

 

Обозначим: Y — объем валовой выпускаемой продукции (создаваемый доход). Р— численность занятых. 

Для некоторых отраслей введем показатель закрытости экономического сектора (системы) 

 

Можем обозначить величину выработки на одного занятого  величину объема экспорта и 

объема для внутреннего рынка соответственно  и  Они характеризует степень 
сырьевой ориентации: 

 и 

 

Предлагаемую модель можно применить для оптимизации отраслевую структуру регионов КР. 

Для регионов КР в настоящее время актуальной становится задача управления производством таким 

образом, чтобы упор в развитии конкурентоспособных отраслей был сделан на экспортное направление, с 

учетом потребности национального рынка.  

Постановка такой задачи представляется логичной по ряду причин. Во-первых, республика по основным 

видам сельскохозяйственной продукции может обеспечить внутренней рынок о вывести на экспорт. На 

наш взгляд, необходимо определить основных отраслей развития регионов. Во-вторых, использовать 

льготный режим для инновационному развитию производства и выходу на рынок ЕАЭС.  

Предложенная модель оптимального развития сектора экономики позволяет не только проводить анализ 

отраслей на соответствие оптимальной структуре развития, но и показывать необходимость корректировки 

применяемых мер государственного регулирования. 

Таким образом, к мерам государственного регулирования в данном случае относятся меры таможенного 

регулирования, применение которых и подлежит корректировке в случае несоответствия сектора 

оптимальной структуре развития. В этом контексте меры таможенного регулирования необходимо 

рассматривать с точки зрения их влияния на формирование сбытовой специализации региона. Если 

льготный режим стимулирует ориентацию производителей на внутренний рынок, в то время как желаемым 

направлением развития являются внешние рынки, то необходимо пересматривать положение о 

предоставляемых льготах. 

Для некоторых видов продукции переработки, поставляемых на национальный рынок, для 

импортозамещения их объем можно регулировать с помощью изменением таможенных режимов. 
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Предложенная модели оптимального развития конкурентоспособных отраслей экономики позволят 

принимать взвешенные решения при формировании региональной промышленной политики, нацеленной 

на обеспечение опережающего увеличения объемов промышленного производства, стимулирование 

экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости. 
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