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Dergisi    
Bankac lar dergisi, ekonomi, finans, bankac l k 
konular nda ve bu konularla  ilgili alanlarda 
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli 
bir dergidir. Bankac lar, akademisyenler, 
ara t rmac lar, uygulamada yer alan 
profesyoneller ve politika yap c lar  aras ndaki 
bilgi payla m n n art r lmas na, bankac l k 
mesle inin geli tirilmesine ve literatüre katk da 
bulunmay  amaçlar.  
  
Bankac lar dergisi, TÜB TAK-ULAKB M 
“Sosyal ve Be eri Bilimler Veritaban ”nda 
indekslenmektedir. 
 
Y lda dört kez yay mlan r. Üç ana bölümden 
olu ur. Birinci bölümde, hakemler taraf ndan 
de erlendirilen, yay mlanmas  uygun görülen 
makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi 
ve konu ma metinlerine, üçüncü bölümde ise 
bankac l k uygulamalar na ili kin özel 
ara t rma yaz lar na ve çevirilere yer verilir. 
  
Yay mlanmak üzere gönderilecek makalelerin, 
daha önce herhangi bir yerde yay mlanmam  
olmas  ve de erlendirme süreci içerisinde 
ba ka bir yerde yay nlama giri iminde 
bulunulmamas  gerekir. 
  
Bankac lar dergisi, kapsad  konularla ilgili 
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yaz m 
kurallar na uygun olarak haz rlanan makaleleri 
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim 
hakem” sistemine göre de erlendirilir. Uygun 
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme 
gönderilir. Hakem raporlar na göre makalelerin 
yay nlan p yay mlanmayaca na karar verilir. 
Yay mlanacak makalelerde yaz m kurallar na 
ve biçime ili kin de i iklikler yap labilir veya 
bunlar n yap lmas  yazardan istenebilir. 
 
Dergide yay mlanmas  talep edilen makaleler, 
Birlik idare adresine, posta veya e-posta olarak  
gönderilebilir. 
 
Yay mlanmas  kabul edilen makalelerin bas l  
ve elektronik tüm yay n haklar , süresiz olmak 
üzere Türkiye Bankalar Birli i’ne aittir. 
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir 
Yay mlanmas  uygun görülmeyen yaz lar geri 
gönderilmez.  
 
Bankac lar dergisinde yay mlanan yaz lar, 
Türkiye Bankalar Birli i’nin resmi görü lerini 
yans tmaz; yazar ve görü  sahiplerini ba lar. 
Yaz lardan  kaynak göstererek al nt  yap labilir. 
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Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve 
Kapatılması İçin Politika Önerileri

*
 

 
 

Prof. Dr. Ümit Özlale** 
Alper Karakurt*** 

 
1. Giriş 
 
2001 yılında yaşadığı finansal kriz sonrasında önemli yapısal reformları başarıyla 

hayata geçirerek makroekonomik istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar atan Türkiye için 
sürdürülebilir ve yüksek ekonomik büyümenin sağlanması halen en önemli sorunlardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel krizin olumsuz etkilerinden 2010 ve 2011 yılında iç 
talebi canlandırıcı politikaların da yardımıyla yüksek büyüme sağlayarak kurtulan Türkiye 
ekonomisi bir kez daha düşük büyümenin yaşanacağı bir döneme girmek üzeredir. Bu 
olumsuz gelişmede küresel koşulların önemi yadsınmamakla beraber, Türkiye’nin yüksek ve 
sürdürülebilir büyüme için çözmesi gereken problemler de göz ardı edilmemelidir.  

 
2001 yılından itibaren tasarruf oranlarının düşmesi sonucunda oluşan yüksek tasarruf 

açığı ve bozulan cari işlemler dengesi bu problemlerin başında gelmektedir. Düşük tasarruf 
oranları, istenilen yatırım düzeylerine ulaşmak için ekonominin dış tasarruflara giderek daha 
da bağımlı hale gelmesine yol açmaktadır. Bu durum da ekonomiyi, özellikle küresel 
koşulların olumsuz seyrettiği dönemlerde yabancı sermaye hareketlerine daha duyarlı hale 
getirmektedir. Her ne kadar 2001 sonrasındaki dönemde, uyguladığı başarılı istikrar 
politikaları ve sunduğu cazip getiriler sayesinde Türkiye ekonomisi önemli ölçüde yabancı 
sermaye çekebilse de, bu büyüme stratejisinin sürdürülebilir olmadığı açıktır. Uluslararası 
karşılaştırmalar da Türkiye’deki tasarruf oranlarının OECD ülke ortalamasından ve kendisiyle 
aynı gelir grubunda yer alan ülkelerin tasarruf oranlarından daha düşük olduğunu 
göstermektedir (Dünya Bankası, 2011). Tablo 1 ve Şekil 1’de gösterilen tasarruf dengesi 
özellikle küresel krizden sonra yaşanan yüksek büyüme döneminde tasarruf açığının ve 
dolayısıyla cari işlemler açığının geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir.  

 
  Tablo 1: Tasarruf Dengesi & Cari İşlemler Dengesi (GSYH, Yüzde) 

  Kaynak: Kalkınma Bakanlığı & IMF 

 
 
 
 
 
 

                                                            
*    Bu Araştırma, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yaptırılmıştır. 
**  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi. 
*** TC Ekonomi Bakanlığı, Bakan Danışmanı. 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Kamu Tasarruf  Dengesi 

 
-11,22 

 
-9,76 

 
-7,82 

 
-4,16 

 
-1,16 

 
0,53 

 
-1,52 

 
Özel Tasarruf Dengesi 

 
14,11 

 
10,33 

 
5,29 

 
0,37 

 
-3,25 

 
-6,36 

 
-4,40 

 
Toplam Tasarruf Dengesi 

   
2,90 

 
 0,57 

 
-2,52 

 
-3,79 

 
-4,42 

 
-5,83 

 
-5,91 
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  Tablo 1: Tasarruf Dengesi & Cari İşlemler Dengesi (GSYH, Yüzde) (Devamı) 

       *Gerçekleşme Tahmini **Program  
       Kaynak: Kalkınma Bakanlığı & IMF 

    
    Şekil 1: Özel Tasarruf Dengesi & Kamu Tasarruf Dengesi (GSYH, Yüzde)  
 

 
       *Gerçekleşme Tahmin, **Program 
        Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 
Belki de daha önemli bir başka nokta bu tasarruf açığının, küresel kriz dönemini 

çıkarttığımızda, kamu tasarruf açığında yaşanan düşüşlere rağmen oluştuğudur. Şekil 1’den 
de görüldüğü gibi 2001’den 2012’ye tasarruf açığının özel ve kamu olarak paylaşımında bir 
değişim gözlenmektedir. 2001 yılında yüzde 11’lere varan kamu tasarruf açığı özel kesimin 
tasarruf fazlasıyla karşılanırken 2011’e gelindiğinde toplam tasarruf açığının yüzde 83’ü özel 
kesim tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısıyla 2010 ve 2011 yılındaki mevcut tasarruf açığı 
problemi, 1990’lı yıllardaki yanlış maliye politikaları sonucu oluşan yüksek kamu tasarruf 
açıklarından değil, özel sektörün ve özellikle hane halkının daha az tasarruf etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu açıdan, 2001 sonrası başarıyla uygulanarak bütçe disiplini ve kamu 
tasarruflarını beraberinde getiren politikalar mevcut duruma çözüm üretmek için tek başına 
yeterli olmayacaktır.1 

 
Bu çalışma, yukarıdaki argümandan hareketle, Türkiye’de tasarruf açığının nedenlerini 

ve bu açığın kapatılması için gerekli olan politika önerilerini tartışmaktadır. Son dönemde 
yaşanan tasarruf açığının temel sebebi özel kesimdeki tasarruf oranlarındaki düşme olduğu 
için çalışmanın odak noktası özel kesim tasarruf oranlarıdır. 

 
Çalışmada ilk olarak, hane halkı ve özel sektör tasarruf oranlarının gelişimi ele 

alınacaktır. Bu amaçla, hane halkı bütçe anketi sonuçları, Türkiye’deki demografik yapı ve 
tüketici eğilimlerindeki değişme de göz önüne alınarak incelenecektir.  Türkiye’de özel kesim 
tasarrufları hane halkı ve şirketler kesimi diye ayrıştırılmadığından hane halkı bütçe anket 
sonuçları bu bölüm için temel referans noktası olmuştur. Daha sonra da, Türkiye’deki özel 
tasarruf oranlarının belirleyicileri ekonometrik analiz çerçevesinde araştırılacaktır. Elde edilen 
bulgular, faiz oranlarındaki gelişmeler, makroekonomik kırılganlık gibi faktörlerin yanı sıra 
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Kamu Tasarruf Dengesi 

 
-2,54 

 
-5,33 

 
-2,44 

 
-1,60 

 
-2,20 

 
-1,90 

 
-1,50 

 
Özel Tasarruf Dengesi 

 
-2,76 

 
3,26 

- 
3,88 

 
-7,60 

 
-5,60 

 
-5,40 

 
-5,30 

 
Toplam Tasarruf Dengesi 

 
-5,30 

 
-2,08 

 
-6,33 

 
-9,20 

 
-7,80 

 
-7,30 

 
-6,80 
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nüfus bağımlılık oranı gibi demografik faktörlerin de tasarruflar üzerinde etkili olduğunu 
bulmaktadır. Kamu tasarruflarındaki artış da, faizler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıp 
bankacılık sektörünün özel sektöre daha fazla ve daha ucuz maliyetle fon aktarmasını 
sağlayarak özel tasarrufları düşürücü etki yapmıştır. 

 
Çalışmada ikinci olarak, özel kesim tasarruf açığının ana nedenlerinden biri olarak 

sanayideki üretim yapısının ithalata giderek daha bağımlı hale gelmesi incelenmektedir. Bu 
amaçla 260 farklı ürün çeşidi 36 sektör altında toplulaştırıldıktan sonra 2008-2011 dönemi 
için firma bazında Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak sektörel ithalat 
bağımlılık oranları hesaplanmıştır. Sonuçlar Türkiye’de imalat sanayindeki ithalat bağımlılık 
oranının zaman içinde yükselerek 2011 yılında yüzde 43 civarında olduğunu göstermektedir. 
Yapılan ekonometrik analizler ise, TL’deki değerlenmenin beklendiği şekilde üretimde ithal 
girdi oranını arttırdığını bulmaktadır. Daha da önemlisi, iç talebi arttırıcı politikalar, ithalat 
bağımlılığı yüksek mal gruplarına talebi daha fazla arttırmaktadır. Bir başka deyişle, ekonomi 
canlandıkça, üretim yapısı da ithalata daha bağımlı hale gelmektedir. Bu durumda ekonomik 
canlanma dönemlerinde TL’nin değer kazanması kadar, iç talebin ithal bağımlılığı daha 
yüksek mal grupları için daha canlı olması da önem taşımaktadır. Sonuç olarak, artan 
tasarruf açığında hane halkı ya da şirketlerin daha az tasarruf etmesi kadar Türkiye’deki 
üretim yapısının giderek ithalata bağımlı olması da etkilidir. Dolayısıyla da yüksek ve 
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tasarruf (cari işlemler) açığı yaratmadan sağlamanın yolu 
üretim yapısının ithalata bağımlılığını azaltacak politikalar izlemek olacaktır. 

 
Çalışmada son olarak tasarruf açığını düşürmek için uygulanabilecek politikalardan 

bahsedilmektedir. Bu amaçla, dünyada tasarruf oranlarını arttırmada başarılı olmuş program 
ve ülke örnekleri mercek altına alınmıştır. Çalışmanın sonuç bölümü, bulguları özetleyerek 
Türkiye’de tasarruf oranlarını arttırmak için izlenebilecek yol haritasını tartışmaktadır. 

 
2. Özel Kesim Tasarruf Açığı 
2.1. Tasarruf Açığı Neden Kaynaklanıyor? Tasarruflardaki Düşmeden mi, 

Yatırımlardaki Artıştan mı? 
 
Bir önceki bölümde Türkiye’de küresel kriz sonrasındaki dönemde gözlenen tasarruf 

açığının önemli bir bölümünün özel kesim tasarruf açığından kaynaklandığı gösterilmişti. Bu 
açığın nedeninin tasarruf oranlarındaki düşme ya da özel yatırımlardaki artmadan 
kaynaklandığını görmek için özel tasarruf ve yatırım seviyelerine bakmak gerekmektedir. 
Tablo 2 özel kesim tasarruf açığının önemli ölçüde özel tasarruf oranlarındaki düşmeden 
kaynaklandığını göstermektedir.  

 
Tablo 2: Yatırım ve Tasarruf Oranları (Cari Fiyatlarla Yüzde GSYH Oranları) 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 20122  

Özel 
Tasarruf 

25,53 23,44 19,61 16,93 13,13 12,37 13,08 15,07 14,1 12,32 10,45 13,06 

Özel Yatırım 11,42 13,11 14,32 16,56 16,39 18,73 17,48 17,83 10,84 16,21 18,05 18,63 

Kamu 
Tasarrufu 

-7,12 -4,85 -4,14 -0,96 2,8 4,18 2,4 1,73 -0,9 1,6 2,87 2,1 

Kamu 
Yatırımı 

4,09 4,91 3,68 3,2 3,96 3,65 3,92 4,27 4,44 4,04 4,43 4,31 

Toplam 
Yurtiçi 
Tasarruflar 

18,41 18,59 15,47 15,97 15,93 16,55 15,49 16,8 13,21 13,92 13,31 15,17 

(1) Tahmin, (2) Program 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı & Yazarların Kendi Hesaplamaları. 
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Küresel kriz dönemini çıkardığımızda özel kesim tasarruf oranlarında son 10 yıl içinde 
sürekli bir düşüş meydana gelmiştir. Öyle ki, 2002 yılında yüzde 23 civarında olan özel kesim 
tasarruf oranı 2011 yılında yüzde 10’lar seviyesindedir. Bununla beraber özel yatırımların 
GSYH’ya oranında hafif de olsa bir artış bulunmaktadır. Hane halkı ve şirketlerin tasarruf 
oranlarındaki düşme, hane halkı borcunun GSYH’ya oranındaki gelişmelerden ve firmaların 
işletme artıklarından da görülebilir. Nitekim 2003 yılında yüzde 3 olan hane halkı borcunun 
GSYH’ya oranı zaman içinde hızla artarak 2009 yılında yüzde 15.4, 2010 yılında ise yüzde 
17.3’e yükselmiştir. TÜİK’in “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anketleri” verileri de 
firmaların azalan tasarruf eğilimlerini göstermektedir. Yükseler (2011)’de belirtildiği üzere, 
sanayi ve hizmetler sektöründe 2002 yılında yüzde 23.4 olan işletme artığının ciroya oranı 
2008 yılında yüzde 15,3’e düşmüş, aynı dönem için imalat sanayinde yüzde 27.4 olan 
işletme artığının üretim değerine oranı ise yüzde 19,7’ye gerilemiştir. Hane halkı borçluluk 
oranlarındaki bu keskin artış ve firmaların işletme artığı oranlarındaki önemli kayıplar özel 
kesimin tasarruf eğilimi ve kapasitesinin zayıfladığını doğrular niteliktedir. 

 
Kamu tasarruf açığına baktığımızda ise durum daha farklıdır. Tablo 1’de 2001-2011 

yılları arasında kamu tasarruf açığındaki azalış net olarak görülmekteydi. Tablo 2 kamu 
tasarruf açığındaki bu gelişmenin kamu tasarruf oranlarındaki artışla açıklanabileceğini 
göstermektedir. Kamu yatırımlarının GSYH’ya oranı son 10 yıl içinde yüzde 4 civarında 
seyrederken kamu tasarruf oranları örneklemin ilk yarısına oranla daha olumlu seyretmiştir. 
Bununla beraber, kamu tasarruflarının özel sektör tasarruflarıyla tam ikame olmadığı 
düşünüldüğünde, kamu tasarruf oranlarında sağlanacak ek artışların tasarruf açığına ve 
dolayısıyla cari işlemler açığına olumlu etki yapacağı göz ardı edilmemelidir. Örnek vermek 
gerekirse, 2011 sonu itibariyle yüzde 21 civarında olan faiz dışı harcama/GSYH oranının 
küresel kriz öncesi ortalama seviye olan yüzde 18’de tutulması durumunda kamu tasarrufları 
38 milyar TL artacak, bu da tasarruf açığını yüzde 1-1.5 aralığında azaltacaktı.  

 
2.2. Türkiye’de Tasarruf ve Yatırım Oranlarının Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi 

 
Yukarıdaki tablo ve grafikler Türkiye’deki tasarruf açığının nedeninin artan yatırımlar 

yerine düşen özel kesim tasarruf oranları olduğunu göstermektedir. Bu noktada, Türkiye’deki 
mevcut tasarruf oranlarını dünya ve OECD ortalamalarıyla beraber Türkiye ile aynı gelir 
grubunda yer alan ülkelerle karşılaştırmak önemli ipuçları sağlayacaktır. Şekil 2 Türkiye’nin 
diğer ülkelerle karşılaştırmalı tasarruf oranlarını sırasıyla 1990-2010, 2000-2010 dönemleri 
için göstermektedir.  

 
Şekil 2: 1990-2010, 2000-2010 Ülkeler Karşılaştırmalı Tasarruf Ortalamaları 
 

 
Kaynak: World Bank Indicators 

 
Türkiye’de tasarruf oranı ortalaması 2000-2010 arasında, 1990-2010 dönemine göre 

daha da düşerek yüzde 16’ya gerilemiştir. Bu Türkiye ile aynı gelir grubunda yer alan ve 
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Şekil 2’de gösterilen ülkeler arasında en düşük değerdir. Kaldı ki Türkiye 2010 ve 2011 
yıllarında bu ortalamanın daha da altına inmiştir. Nitekim Yükseler (2011) Türkiye’deki 
tasarruf oranlarını 15 ülkeyle karşılaştırdığı çalışmasında incelediği ülkelerdeki tasarruf 
oranlarının 2005-2010 döneminde 1997-2004 dönemine oranla yüzde 21.6’dan yüzde 
24.2’ye yükseldiğini, bu oranın Türkiye içinse yüzde 19.2’den yüzde 15.9’a gerilediğini 
belirtmektedir. Tasarruf oranı Türkiye ile beraber gerileyen diğer ülkeler ise Yunanistan, ABD, 
İngiltere ve İtalya olmuştur. Yine aynı dönemde tasarruf açığı artan ülkelerin Yunanistan, 
İspanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi küresel krizden en fazla etkilenen ülkeler olduğu 
düşünüldüğünde Türkiye’deki düşük tasarruf oranlarının ve yüksek tasarruf açığının önemi 
daha iyi anlaşılmaktadır.  

 
Bunun yanı sıra yatırım oranlarına baktığımızda Türkiye diğer ülkelere oranla daha az 

dalgalı ve kriz dönemleri çıkarıldığında yüzde 20 civarında seyreden bir yatırım oranına 
sahiptir. Bu oran özellikle Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında düşük bir orandır. Bu açıdan 
Türkiye Latin Amerika ülkelerine daha fazla benzemektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de son 
dönemde görülen yüksek tasarruf açıklarının yatırımlardaki artıştan dolayı kaynaklanmadığı, 
Türkiye’de yatırımların GSYH’dan aldığı payın yatay bir seyir izleyerek aynı gelir grubunda 
yer aldığı ülkelerin altında kaldığı, dolayısıyla son dönemde yaşanan yüksek cari açığın 
yatırımları arttıracak bir nitelik taşımadığı da söylenebilir.  

 
2.3. Hane Halkı Tasarruf Eğilimi: Demografik Faktörler 
 
Türkiye’de son dönemde artan tasarruf açığının temel sebebinin hane halkı tasarruf 

oranlarındaki düşme olduğu, hane halkı borçluluk oranlarında son yıllarda görülen ciddi 
artışların bu görüşü doğruladığı önceki bölümde belirtilmişti. Oysa tasarruf oranları kredi 
piyasalarındaki kısıtların tam olarak kalkmadığı gelişen ekonomilerde refahın en önemli 
belirleyicilerinden biri olmasının yanı sıra olumsuz ekonomik koşullara karşı hane halkını 
koruyan temel faktördür. Bu açıdan hane halkı tasarruf dinamiklerini anlamak doğru 
politikalar geliştirmek için temel koşullardan biridir. Ne var ki Türkiye’de hane halkı düzeyinde 
mikro verinin kısıtlı olması bu konuda yapılan çalışmaların sayısını da sınırlamaktadır. 
Mevcut çalışmalar çoğunlukla Hane Halkı Bütçe ve Harcama Anketi (HBHA) kullanarak mikro 
düzeyde tasarruf dinamiklerini anlamaya çalışmaktadır. Şekil 3 HBHA sonuçlarına göre 
2003-2010 arası ortalama ve medyan tasarruf oranlarını göstermektedir.  

 
Şekil 3: HBHA Sonuçlarına Göre 2003-2010 Arası Ortalama Ve Medyan  
Tasarruf Oranları 
 

 
Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bütçe Anketi Sonuçları ve Yazarların Kendi Hesaplamaları.  

 
Tasarruf oranlarındaki düşüş kadar ekonomik büyüme ve tasarruf arasındaki ilişki de 

dikkat çekicidir. 2005 ve 2006 yıllarında yüksek büyüme rakamlarına rağmen hane halkı 
tasarruflarında bir düşme meydana gelmesi bu açıdan önemlidir. Bu da, artan gelirin 
tasarruflar üzerinde olumlu etki yapmayabileceği anlamına gelmektedir. Benzer bir şekilde, 
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2010 yılında kriz döneminden sonra çok yüksek bir büyüme rakamı yakalanmasına rağmen 
hane halkı tasarrufları düşmeye devam etmiştir. Bu düşüşteki önemli nedenlerden biri kriz 
döneminde ertelenen harcamaların gerçekleşmesi olabilir. Bunun yanı sıra düşük ekonomik 
büyümenin olduğu 2008 yılında tasarruflar önemli ölçüde düşmüş, 2009 yılında ise bir önceki 
yıla göre bir artış görülse de örneklem ortalamasının altında bir tasarruf oranı 
gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, milli gelirdeki artışın tasarrufları arttırdığı yönünde bir kanıt 
olmayıp tam tersinin geçerli olduğu dönemler mevcuttur.  

 
Türkiye’de HBHA kullanarak tasarruf eğilimlerini inceleyen Van Rijckeghem ve Üçer 

(2008) tasarrufları etkileyen faktörleri araştırmış ve ekonomik konjonktürün tasarruflar 
üzerinde belirleyici olduğunu bulmuşlardır. Cilasun ve Kırdar (2009) ise tasarrufların 
ekonomik konjonktüre ve cari gelişmelere duyarlılığını arındırdıktan sonra tasarrufun yaşam 
döngüsü boyunca analizini yapmışlardır. Bu çalışmanın sonuçları Türkiye’deki hane halkının 
55-64 yaşları arasında tasarruf oranlarının yüksek olduğunu, bunun da yaşam döngüsünün 
ortaya koyduğu tasarruf nedenleri dışında da tasarruf yapmak için nedenlerin olduğunu 
söylemektedir. Ayrıca, tasarrufların eğitim ve yaşla beraber artma eğilimi göz önüne alınırsa, 
uzun dönemli tasarrufların nüfusun yaşlanması ve eğitim seviyesinin artmasıyla 
yükselebileceği, bununla beraber gelirle tasarruf arasındaki pozitif ilişkinin yaş ilerledikçe 
tasarruf eşitsizliğine de yol açabileceği yine bu çalışmanın öngörüleri arasındadır.2  

 
Türkiye’de HBHA kullanılarak yapılan tüm çalışmalar, Türkiye’nin “az tasarruf eden 

ülkeler” grubunda olduğunu, yüzde 10.1’lik hane halkı tasarruf oranıyla Türkiye’nin Latin 
Amerika ülkeleriyle benzer bir yapıda olduğunu göstermektedir. 3  Nüfusun yaş profilinin 
tasarruflar üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında ve Türkiye ile Latin Amerika 
ülkeleri arasındaki demografik benzerlikler düşünüldüğüne, Türkiye’de hane halkı tasarruf 
oranlarının düşük olmasının bir sebebinin de nüfusun yaş profili olduğu söylenebilir. Yine de, 
aynı yaş grubu için ülkeler arası yapılan karşılaştırmalar, Türkiye’de eğitim seviyesi 
yükseldikçe görülen tasarruf oranı artışlarının diğer gelişmekte olan ülkelerin gerisinde 
olduğunu göstermektedir.  

 
Son olarak, kır-kent ayrımında tasarruf oranlarındaki gelişmeye baktığımızda ilginç bir 

sonuç karşımıza çıkmaktadır. Şekil 4, kırsal kesimin tasarruf oranlarındaki düşmenin kente 
göre daha fazla yaşandığını ortaya koymaktadır. Özellikle örneklemdeki son sene olan 2009 
yılında kırsal kesimin tasarruf oranı (ortalama ve medyan değer olarak) kentin oldukça 
altında seyretmiştir.  

 
Şekil 4: Kırsal ve Kentsel Kesim Ortalama ve Medyan Tasarruf Oranları 

 

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bütçe Anketi Sonuçları ve Yazarların Kendi Hesaplamaları 
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Bir başka dikkat çeken nokta da kırsal kesim hane halkı tasarruf oranındaki düşüşün ve 
kentin altında kalmasının ekonominin yüksek büyüdüğü dönemlere rastlamasıdır. Bu sonuç 
da finansmana erişim imkanı daha kısıtlı olan kırsal kesimin yüksek büyüme dönemlerinde 
ertelenmiş harcamaları daha fazla yapmış olabileceğini düşündürmektedir. Özetle, hane 
halkı tasarruf oranlarındaki düşme eğiliminin bütün ülke için genelleştirilebileceği, hatta kırsal 
kesimdeki hane halkı tasarruflarındaki düşüşün daha da dikkat çekici olduğu söylenebilir. 

 
2.4. Hane Halkı Tasarruf Eğilimi: Finansal Gelişmişlik ve Borçlanma Kısıtlarının 

Hafiflemesi 
 

Önceki bölümlerde makro kırılganlıklarının azalmasının yanı sıra finansal sistemin 
gelişmesi ve finansmana erişimin artmasının tasarruf oranlarında azalmaya yol açabileceğine 
değinilmişti. Ayrıca, bu iki koşulun beraber sağlanmasıyla borçlanma maliyetlerinde oluşacak 
azalmanın tasarruflar üzerinde ek bir olumsuz etki yaratacağı düşünülebilir. Nitekim son 
dönemde makro kırılganlığın azalması, dış finansman imkanlarındaki artış ve finansal 
araçlardaki çeşitlenmenin hane halkının finansal kaynaklara erişimini arttırarak bankacılık 
sisteminin risk dağıtma stratejisiyle birlikte tüketici kredilerinde önemli artışlara neden 
olduğunu açıktır.4 Dünya Bankası (2011) hazırladığı tasarruf raporunda düşen faiz oranları 
ve kredi akışının hızlanmasıyla beraber artan tüketim eğiliminin tasarrufların düşmesindeki 
en önemli faktör olduğunu belirtmektedir. Matur vd (2012) Türkiye için yaptıkları ekonometrik 
analiz çerçevesinde makroekonomik risklerdeki azalmanın, finansal gelişme ve genişlemenin 
bir ölçütü olarak kullandıkları banka kredilerinin GSYH’ya oranındaki artışın tasarrufları 
olumsuz etkilediğini bulmaktadır. Bunun yanında, faiz oranlarındaki artış ise beklendiği gibi 
tasarrufları olumlu etkilemektedir.  

 
Bu noktada tasarrufların tanımına ve tüketici kredilerinin tasarruflar üzerindeki etkisine 

özel bir vurgu yapmak gerekmektedir. Bazı çalışmalarda daha geniş bir tasarruf tanımı 
benimsenerek dayanıklı tüketim mallarının alımı da bir tasarruf türü olarak değerlendirilip 
tüketim dışında bırakılmaktadır. Nitekim Dünya Bankası (2011), TÜİK ve Hane Halkı Bütçe 
Anketi verilerini kullanarak Türkiye için bu alternatif tasarruf oranı serisini türetmiştir. 
Sonuçlar, dayanıklı tüketim mal alımlarını da tasarruf olarak kabul eden serideki düşmenin 
daha ılımlı olduğunu, 2003-2008 yıllarında ortalama tasarruf oranlarının yüzde 20 civarından 
yüzde 16-17 dolaylarına düştüğünü göstermektedir.5 Bir başka deyişle, tasarruf oranlarındaki 
düşmenin temel nedenlerinden biri dayanıklı tüketim mal alımlarında yaşanan artıştır. 
Buradan iki sonuç çıkarılabilir: Birincisi, dayanıklı tüketim malları ekonomik konjonktüre diğer 
tüketim mallarına göre daha duyarlı olan, alımı durgunluk ve kriz dönemlerinde ertelenen 
mallardır. Dolayısıyla yüksek büyüme dönemlerinde dayanıklı tüketim mal alımları da 
artmıştır. Bu da Türkiye’de son dönemdeki tasarrufların neden yüksek büyüme dönemlerinde 
düşebileceğini göstermektedir. İkinci olarak, küresel kriz sonrasında yurtiçi talebi arttıran 
politikaların da etkisiyle ertelenmiş harcamalar gerçekleştirildiği için, önümüzdeki dönemde 
dayanıklı mal tüketiminde bir yavaşlama ve bunun sonucu olarak tasarruf oranlarında bir 
artış yaşanabilir.  

 
Yukarıdaki argüman aynı zamanda kredi piyasasındaki gelişmelerin dayanıklı tüketim 

malları ve dolayısıyla tasarruflar üzerindeki etkisini bir kez daha vurgulamaktadır. Türkiye 
Bankalar Birliği verileri kullanılarak oluşturulan Tablo 4’de, 1997-2011 yılları arasındaki taşıt, 
konut ve diğer kredi rakamları yer almaktadır. Sonuçlar özellikle konut kredi miktarı ve 
yararlanan kişi sayısındaki çarpıcı artışı ortaya koymaktadır.6 

 
 
 
 
 
 



Prof. Dr. Ümit Özlale – Alper Karakurt 

8 

Tablo 4: 1997-2011 Taşıt, Konut ve Diğer Kredi Rakamları 
 

Tüketici Kredilerinin Mal ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılımı 

  

Taşıt Kredisi Konut Kredisi Diğer Krediler (1) Toplam (Bin TL) 

 
Miktar 

Kişi 
Sayısı 

 
Miktar 

Kişi 
Sayısı 

 
Miktar 

Kişi  
Sayısı 

 
Miktar 

Kişi  
Sayısı 

1997 340.318 176.428 39.998 17.659 219.935 1.043.989 600.251 1.238.076 

1998 469.628 158.397 68.972 18.592 640.905 1.701.473 1.179.504 1.878.462 

1999 447.154 111.471 46.508 10.586 755.403 1.362.026 1.249.065 1.484.083 

2000 2.339.508 352.857 673.204 58.615 2.674.577 2.399.188 5.687.289 2.810.660 

2001 286.010 47.108 48.092 2.911 812.810 817.014 1.146.912 867.033 

2002 1.198.317 79.140 258.019 10.915 1.860.233 1.184.837 3.316.569 1.274.892 

2003 4.688.961 238.507 804.967 26.992 4.988.906 2.016.503 10.482.834 2.282.002 

2004 8.456.515 401.533 2.712.631 100.449 10.174.546 2.894.163 21.343.692 3.396.145 

2005 6.836.119 354.775 12.966.119 262.252 19.342.304 8.582.797 39.144.542 9.199.824 

2006 5.372.913 268.803 15.604.156 268.274 20.626.927 4.441.888 41.603.997 4.978.965 

2007 5.178.416 195.241 15.534.544 240.799 29.140.154 4.901.207 49.853.114 5.337.247 

2008 5.030.000 168.314 15.360.000 237.283 34.856.000 5.432.587 55.246.000 5.838.184 

2009 4.863.000 142.691 21.223.000 337.203 40.044.000 6.059.952 66.130.000 6.540.736 

2010 7.780.000 225.851 31.821.000 452.477 63.417.000 7.363.372 103.018.000 8.041.700 

2011 8.036.000 202.441 29.756.000 414.033 75.035.000 8.349.991 112.827.000 8.966.465 

 (1) Dayanıklı tüketim malları, eğitim, tatil, gıda, giyim ve mesleki amaç vb. 
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği ve Yazarların Kendi Hesaplamaları. 

 
Özetlemek gerekirse, Türkiye’de son 10 yılda görülen tasarruf oranlarındaki düşmenin 

en önemli nedenlerinden biri dayanıklı tüketim mal alımlarında görülen artıştır. Bankacılık 
sektörü, düzelen makroekonomik koşullar ve artan dış finansman imkanıyla beraber 
sağladığı tüketici kredilerinde önemli bir artışa gitmiş, bu da hane halkının taşıt ve konut gibi 
dayanıklı tüketim malı alımlarını ciddi oranda yükseltmiştir. Dayanıklı tüketim mallarının da 
tasarruf olarak yer aldığı hesaplamalarda tasarruf oranlarında az miktarda bir düşme 
yaşanması bu açıdan iyi bir kanıttır.  

 
2.5. Ekonometrik Analiz 
 
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de özel tasarrufların belirleyicileri ekonometrik bir 

analiz çerçevesinde incelenmektedir. Ama daha önce konuyla ilgili yapılan bazı son dönem 
çalışmalara değinmek yarar sağlayacaktır. Türkiye’de özel kesim tasarrufların belirleyicileri 
ile ilgili son dönem çalışmalar arasında Matur vd (2012) ve Dünya Bankası (2011) yer 
almaktadır. Nüfusun yaş dağılımı, bağımlılık oranı, yaşam beklentisi, kadın işgücüne katılım 
oranı ve şehirleşme hızı gibi demografik ve sosyolojik faktörlerin etkilerinin incelendiği ilk 
çalışmada aynı zamanda faiz oranları, finansal sektörün gelişmişliği ve derinliği, finansmana 
erişimin kolaylığı gibi değişkenler ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, kamu tasarruflarındaki 
artışın özel tasarrufları düşürdüğünü, kişi başı milli gelirin özel tasarrufları arttırdığını, nüfus 
bağımlılık oranının ise özel tasarrufları olumsuz etkilediğini söylemektedir. Ayrıca daha önce 
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de belirtildiği gibi makroekonomik kırılganlıktaki iyileşme ve banka kredilerinin GSYH’ya 
oranındaki artışı tasarrufları olumsuz etkilemektedir. Dünya Bankası (2011)’de ortaya konan 
sonuçlar da Matur vd (2012) ile paraleldir. Ek olarak, Dünya Bankası (2011) çalışmasında 
hane halkının eğitim seviyesi arttıkça tasarruf oranlarının da arttığı bulunmaktadır. 7 

 
Türkiye’de özel tasarrufların belirleyicilerini açıklayan Van Rijckeghem (2010), özel 

tasarrufları etkilemede maliye politikası araçlarının sınırlı bir etkisi olacağını, bu yüzden faiz 
gelirlerinden alınan vergilerin düşürülmesi gibi tedbirlerin istenen etkiyi yaratmayabileceğini 
tartışmaktadır. Üçer ve Van Rijckeghem (2009) ise özel tasarruf oranlarının ekonomik 
konjonktüre duyarlı olabileceğini ve özel kesimin krizleri takip eden dönemlerde ertelenmiş 
harcamalarını gerçekleştirdikleri için tasarruf oranlarının son dönemde düşmüş olabileceğini 
belirtmektedir. Bu çalışmanın bulguları bir önceki bölümde belirtilen argümanla da 
uyumludur. 

 
Bu çalışmada, 1980-2011 arasındaki dönem için özel tasarrufları etkileyebilecek 

faktörler ekonometrik analizle incelenecektir. Literatürle paralel olarak, kamu tasarrufları, 
bankaların özel sektöre açtıkları kredilerin GSYH’ya oranı, tasarruf mevduat faiz oranı, 
enflasyon, kişi başı milli gelir ve büyüme oranı, para arzındaki artış, nüfus bağımlılık oranı ve 
kadın işgücüne katılım oranı değişkenleri analize dahil edilmiştir. Kalkınma Bakanlığı ve 
TÜİK veri tabanı kullanarak yıllık gözlemlerden oluşan veri seti oluşturulmuştur. Tasarruf 
serisi ve demografik faktörler daha yüksek bir frekansta oluşturulmadığından aylık ya da 
çeyreklik serilerle çalışılamamıştır. 

 
Gerekli birim kök testleri uygulanarak durağan olmayan (non-stationary) seriler durağan 

hale getirilmiştir. Örneklemdeki gözlem sayısının fazla olmaması ve olası bir çoklu bağıntı 
(multicollinearity) problemi birbiriyle yüksek korelasyon içeren değişkenlerden özel 
tasarrufları daha fazla etkileyenlerin seçilerek regresyon modeline dahil etmemize yol 
açmıştır. Regresyon analizinde hata teriminin olası bir otokorelasyon içermemesi için Newey-
West tahmin edicisi tercih edilmiştir.  

 
Analiz sonuçlarına geçmeden önce, yukarıda belirtilen değişkenlerin neden seçildiğini 

kısaca açıklamak önemlidir. Kredilerin GSYH’ya oranı, faiz oranı ve kişi başı milli gelirin özel 
tasarruflar üzerindeki etkisine daha önce değinilmişti. Hane halkına sunulan tüketici 
kredilerinde bir artış borçlanma kısıtını hafifleterek özellikle dayanıklı tüketim mallarına olan 
talebi arttırıp tasarrufları olumsuz etkileyebilir. Faiz oranlarında yaşanan bir artış tasarrufları 
daha cazip hale getirirken kredi maliyetlerini arttıracaktır. Ayrıca kişi başı milli gelirdeki bir 
artış da harcanabilir geliri arttırarak tasarruflar üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Kişi başı milli 
gelir ve büyüme oranı aynı zamanda ekonomik konjonktür etkisini içerirken enflasyon ve para 
arzındaki artış makroekonomik belirsizliği ölçmek için kullanılmıştır. Bunun yanında 
Rikardocu denkliğe göre kamu tasarruflarındaki bir artışın özel tasarrufları aynı oranda 
düşürmesi gerekir. Demografik faktörler göz önüne alındığında nüfus bağımlılık oranındaki 
artışın tasarrufları azaltması beklenirken, işgücü piyasası açısından işgücüne katılım 
oranındaki artışın hane halkı gelirini arttıracağı için tasarruflar üzerinde olumlu etki 
yaratacağı olasıdır.  
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Tablo 5. Özel Tasarrufların Belirleyicileri: Regresyon Analizi 
 
Bağımlı değişken: Özel tasarruf oranlarındaki değişim 
Tahmin modeli: Newey-West HAC Consistent Covariance Estimator 
Data: 1987-2010, Yıllık  
R-sq (uyarlanmış): 0.72 
F-istatistiği: 5.48 

Açıklayıcı Değişken Tahmin Katsayısı P>|t| 

Sabit terim -8.13 0.0126 

Kamu tasarrufları -0.57 0.0035 

Tasarruf mevduat faiz oranı 0.14 0.0019 

Özel kesime verilen krediler/ GSYH -0.20
 

0.1003 

Enflasyon 0.06 0.006 

Nüfus bağımlılık oranı -12.62
 

0.0458 
 

 
Yukarıda belirtilen yöntem ve veriler kullanılarak oluşturulan modelin sonuçları Tablo 

5’de verilmektedir. Elde edilen bulgular, kamu tasarruflarındaki bir artışın özel tasarruflarda 
bir düşmeye yol açtığını fakat bu artışın bire bir olmadığını (-0.57) göstermektedir. 
Dolayısıyla daha önceki çalışmalarda da bulunduğu üzere Türkiye’de kamu tasarrufları ve 
özel tasarrufları arasında Rikardocu bir denklik söz konusu değildir. Kamu tasarruflarının 
2001 sonrasında önceki döneme göre olumlu seyretmesi mali baskınlığı önemli ölçüde 
kaldırmış, reel faizleri düşürmüş ve bankacılık kesiminde toplanan mevduatın daha fazla özel 
sektöre kredi olarak gitmesini sağlamıştır. Nitekim reel faizleri açıklamaya çalıştığımızda 
kamu tasarruflarının ana belirleyicilerden biri olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak kamu 
tasarruflarının artması sonucu düşen faizler ve özel sektöre daha fazla kredi sağlanması özel 
tasarrufları düşürmüştür.  

 
İlk bulguyla paralel olarak faiz oranlarındaki bir artış özel tasarrufları olumlu 

etkilemektedir. Tasarruf mevduat faizlerindeki yüzde 1’lik bir artış, özel tasarruflarda yüzde 
0.14’lük bir artış yaratmaktadır. Bu noktada faizlerin özel tasarruflar üzerinde asimetrik bir 
etkisi olup olmadığı sınanabilir. Faizlerin yükseldiği dönem için kukla değişken 
tanımlandığında bu kukla değişkenin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Bir 
başka deyişle, eldeki sınırlı gözlem sayısı baz alındığında faizlerin özel tasarruflar üzerinde 
asimetrik bir etkisi bulunamamıştır. Son olarak kriz dönemindeki aşırı faiz hareketleri 
çıkartıldıktan sonra faizler halen tasarrufları yaklaşık aynı oranda etkilemektedir. 

 
Özel kesime verilen kredilerin GSYH’ya oranının özel tasarruflar üzerindeki etkisi 

incelendiğinde beklendiği üzere, kredi genişlemesinin özel tasarrufları düşürdüğü 
bulunmaktadır. Fakat bu etki ancak yüzde 90 anlamlılık düzeyinde geçerlidir. Bir başka 
deyişle, yüzde 95’lik anlamlılık düzeyinde kredi genişlemesi özel tasarrufları 
etkilememektedir. Bu sonuç, kredi genişlemesiyle faizler ve enflasyon gibi diğer değişkenlerin 
benzer bilgi setini paylaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Nitekim özel kesime açılan kredinin 
GSYH’ya oranının enflasyon, faizler ve kamu tasarruflarıyla arasındaki korelasyona 
bakıldığında yüksek bir değer görülmektedir. Kaldı ki, sonraki bölümlerde bahsedilecek 
uluslararası örneklere bakıldığında birçok gelişmekte olan ülkenin tasarruf oranlarını finansal 
gelişme ve derinlik sağladığı dönemlerde arttırdığı görülebilir. Bu yüzden de mali piyasaların 
derinleşmesinin tasarrufları, Türkiye ile ilgili önceki çalışmaların bulduğunun tersine, olumsuz 
etkilememesi sürpriz sayılmamalıdır. 

 
Ekonomideki belirsizliği ve güven ortamını yansıtması amacıyla modele eklenen 

enflasyon, özel tasarrufları beklendiği gibi etkilemektedir. Enflasyondaki bir artış, ya da 
ekonomideki belirsizliğin artıp güven ortamının aşınması, özel kesimin tedbir amaçlı tasarruf 
yapma eğilimini güçlendirmektedir. Enflasyondaki artış aynı zamanda reel faizleri arttırdığı 
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için, özel tasarruflar üzerinde dolaylı bir etki de yaratabilmektedir. 8  Örneklemin son 
dönemindeki olumlu enflasyon görünümü bu açıdan özel tasarrufları düşürücü etki yapabilir. 

 
Demografik bir faktör olarak nüfus bağımlılık oranındaki bir artış, literatürle paralel 

olarak, özel tasarrufları olumsuz etkilemektedir. Bu orandaki bir artış, hane halkının 
bakmakla yükümlü olduğu birey sayısını arttıracağı için tasarruf edebilme imkanını 
kısıtlamaktadır. Bu bakımdan bir başka önemli faktör de kadın işgücüne katılım oranıdır. 
Aralarındaki yüksek korelasyondan dolayı (-0.61) bu iki değişkenden özel tasarrufları daha 
fazla etkileyen nüfus bağımlık oranı seçilse de, kadın işgücüne katılım oranındaki bir artışın 
bağımlık oranını düşürerek tasarrufları olumlu etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
Bunun dışında kişi başı milli gelir düzeyi ve büyüme oranı özel tasarruflar üzerinde etkili 

bulunmamıştır. Bu bulgu daha önceki çalışmaların bazılarıyla uyumlu bir sonuç olmamakla 
beraber çok da şaşırtıcı değildir. Örnek vermek gerekirse, örneklemin ikinci yarısında 2001 
krizi sonrasında kişi başı milli gelir hızla artarken özel tasarruflar da aynı ölçüde düşmeye 
başlamıştır. Bu örneklemin ilk yarısı için çok geçerli bir durum değildir.  

 
Son olarak, Tablo 5’de sergilenen model özel tasarruflardaki değişimin yüzde 72’sini 

açıklamaktadır. Bir başka deyişle R-kare istatistiği 0.72’dir. Bunun dışında F-istatistiğinin 7.47 
olması modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.  

 
Sonuç olarak, ekonometrik analiz sonuçları, faiz oranlarının, makroekonomik 

belirsizliğin, kamu tasarruflarının ve demografik faktörlerin etkisini doğrularken, kredi 
genişlemesinin etkisi hakkında çok net değildir. Ayrıca kişi başı milli gelir değişkenleri de 
tasarruflar üzerinde etkili bulunmamıştır.  

 
3. Özel Sektör Tasarruf Açığı ve Üretim Yapısının İthalat Bağımlılığı 

 
Önceki bölümde özel kesim tasarruf oranlarındaki değişim ilk olarak hane halkı tasarruf 

eğilimleri baz alınarak incelenmiş, daha sonra da özel tasarrufları belirleyen faktörler 
ekonometrik analizle açıklanmıştı. Çalışmanın bu bölümünde ise daha önceki çalışmalarda 
değinilmeyen ama Türkiye’de cari işlemler ve tasarruf açığını açıklamada çok önemli bir 
faktöre, üretim yapısının ithalat bağımlılığına değinilecektir. Tasarruf açığı aynı zamanda bir 
cari işlemler açığı olarak düşünüldüğünde üretim yapısında ithalat bağımlılığının artması cari 
işlemler açığını tetikleyerek mevcut tasarruf açığını daha da arttıracaktır. Bu açıdan, daha 
önceki çalışmalarda veri kısıtından da dolayı fazlaca üstünde durulmamış olan üretim 
deseninin giderek ithalata bağımlı hale gelmesinin tasarruf açığındaki etkisi sektörel bazda 
ve ekonometrik analiz çerçevesinde incelenecektir. Burada altının çizilmesi gereken konu, iç 
talebin canlanmasıyla ve kredi olanakların artmasıyla tüketim malı ithalatındaki artışın 
tasarruflar üzerindeki etkisi değil, yapısal anlamda sanayinin üretim sürecinde ithal ara ve 
yatırım malı bağımlılığının meydana getireceği özel kesim tasarruflarındaki azalmadır. 
Nitekim tüketim malı ithalatı ile sınırlı bir bakış açısı, sanayide değişen üretim yapısının 
tasarruf açığı üzerindeki etkisini göz ardı ederek resmin asıl önemli kısmını görmemize engel 
olacaktır. İmalat sanayinin ithal bağımlılık oranının yükselmesi aslında değer bazında 
üretimde kullanılan ithal ara ve yatırım malı miktarının üretimden daha fazla artması 
anlamına gelmektedir. Bu da üretim kanalıyla yaratılan değerden ithalatın daha fazla pay 
almasına neden olacaktır. Üretim için yapılan ithalatın faturasının üretimin değerinden daha 
fazla artması, Türk özel kesiminden ithalatın yapıldığı ülkelere gelir transferi anlamına 
gelmektedir. Bu da özel kesim tasarruflarını olumsuz etkileyecektir. 

 
Yukarıdaki argümana ek olarak bu bölümde aynı zamanda ekonominin canlandığı 

dönemlerde imalat sanayinin ithalat bağımlılık oranının değişip değişmediği incelenecektir. 
Zira imalat sanayi sektörlerinin ithalat kullanım oranı (ithal ara ve yatırım malı kullanımı) aynı 
değildir. Kimi sektörlerde bu oran yüksek iken, bazı sektörlerde de düşüktür. Bu kapsamda 
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öncelikle üretim yönüyle büyüme gösteren sektörler sınıflandırılacak, buna göre ithalat 
kullanım oranı yüksek olan sektörlerin, diğer sektörlerden daha fazla büyüyüp büyümediği 
araştırılacaktır. Bir başka deyişle, iç talebin canlı olduğu dönemler aynı zamanda ithal ara 
mal ya da yatırım malını daha fazla kullanan ürünlere olan talebin arttığı dönemlerse, o 
zaman imalat sanayinin ithalat bağımlılık oranının konjonktürle beraber hareket edeceğini ve 
bir önceki bölümle uyumlu olarak da bunun özel tasarrufları daha da düşüreceği sonucunu 
çıkarabiliriz.  

 
Yukarıda çerçevesi çizilen çalışmada öncelikle imalat sanayi sektörlerinin ithalat 

bağımlılık oranlarının tespitinde nasıl bir yöntem izlendiği, modelde kullanılan veri setleri ve 
yöntem detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bu detayda açıklanmasının nedeni, kullanılan 
yöntemin ve veri setlerinin yeni olması ve daha önce herhangi bir çalışmada kullanılmamış 
olmasıdır. 

 
Devamında açıklanan yöntem çerçevesinde imalat sanayi sektörlerinin her birinin tespit 

edilen ithalat bağımlılık oranlarına yer verilecek, bu oranlar çerçevesinde imalat sektörleri 
sınıflandırılacaktır. Aynı zamanda her bir sektörün diğer sektörler ile arasındaki girdi alış-
verişi belirlenmek suretiyle ithalatın sektörel hareketliliği belirlenecektir.    

 
Son olarak, ekonometrik analiz çerçevesinde imalat sanayinin ithalat bağımlılık 

oranlarının belirleyicileri incelenecek, bağımlılık oranlarını açıklamak üzere kurulan 3 ayrı 
modelin sonuçları tartışılacaktır. 

 
3.1. İthalat Bağımlılığının Ölçülmesi: Yöntem ve Veriler 
 
SITC-Revize-3 sınıflandırması esas alınmak suretiyle 3 dijitli kırılımda 260 SITC kodu, 

36 sektör başlığı altında toplulaştırılmıştır. Bu şekilde “260 farklı ürün” çeşidi “36 sektör” 
altında birleştirilmiştir. 260 ürün özelinde çalışılmamasının nedeni, firmaların üretimlerinin çok 
sayıda SITC koduna dağılıyor olması nedeniyle firmanın üretim deseninin bütünüyle 
yansıtılamamasıdır. Örneğin demir çelikten tel ve demir çelikten boru üreten bir firma SITC 
bazında 2 farklı ürün ürettiğinden dolayı üretimi 2 farklı SICT koduna giderken, sektör 
sınıflandırmasında aynı sektörde yer almaları temin edilmiştir.      

 
TÜİK tarafından “Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri” kapsamında sınıflandırılan 

yaklaşık 90 bin firmadan “imalat sanayiinde” faaliyet gösteren 12.087 firma, çalışmadaki 
birinci grup firmalardır. Birinci gruptaki firmalar yalnızca imalat yapan firmalar olup, ticaret ya 
da hizmet firmaları kapsam dışında bırakılmıştır. Bunun nedeni çalışmanın “üretim” odaklı 
olmasıdır. Diğer bir ifade ile çalışmanın en temel önceliği, imalat sanayi sektörlerinin 
“üretim”de kullandıkları ithal ara ve yatırım malı üzerinden sektörel “ithalat bağımlılıklarını” 
bulmaktır.     

 
Çalışmada kullanılan ikinci firma setinde, ilkinden farklı olarak yalnızca “dış ticaret 

firmaları” kapsama alınmıştır. İmalat yapmamakla beraber ithalat odaklı çalışan dış ticaret 
firmalarının listesi, 2010 yılında ithalat yapmış firmalar içinden ticaret firması olanların ve bu 
firmalar içinden de en fazla ithalat gerçekleştiren 13.000 firmanın seçilmesi suretiyle 
oluşturulmuştur. İmalat firmalarında kullanılan yönteme paralel olarak ithalatçı firmaların 36 
sektör bazında dağılımında da firmanın en çok hangi üründe ithalat yaptığı tespit edilmiş ve 
buna uygun sektörde firmanın faaliyet gösterdiği kabul edilmiştir. 

 
Firmaların sektörlerinin tespitinde iki farklı yöntem kullanılmıştır: (1) Firma ihracatının 

yüzde 80’den fazlasını hangi üründe yapıyorsa, o ürüne karşılık gelen sektörde faaliyet 
gösterdiği varsayılmıştır. (2) İhracatı olmayan ya da yüzde 80 oranının altında kalan firmalar 
için TÜİK sınıflandırmasında firma için atanan sektör kodlarından yararlanılmıştır.  
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36 sektörde sınıflandırılan 12.087 imalat firmasının yıllık üretim verileri, Maliye 
Bakanlığının verileri esas almak suretiyle türetilmiştir. Gelir tablosu kalemlerinden “net 
satışlar”, firmanın yurtiçi ve yurtdışı satışlarının toplamı olarak alınmıştır.  

 
36 sektörün aylık üretim verisi ise iki ayrı verinin birleştirilmesi suretiyle türetilmiştir. 

Maliye Bakanlığının aylık “Beyan Satış” verileri yurtiçi satışları, Ekonomi Bakanlığı’nın aylık 
ihracat verileri ise yurtdışı satışları göstermektedir. 12.087 firmanın aylık bazda söz konusu 
iki verisi bir araya getirilmiş, bu şekilde sektörler bazında üretimden satışlar Ocak 2008-
Kasım 2011 arası 47 ay için aylık bazda belirlenmiştir.   

 
Üretimde kullanılan ithal ara ve yatırım malının tespitinde, Ekonomi ve Maliye 

Bakanlıklarının verileri kullanılmıştır. Buna göre:  
 
a. Doğrudan ithalat, Ekonomi Bakanlığı verilerinde 12.087 imalatçı firmanın her birinin 

kendisinin yaptığı ara ve yatırım malı ithalatını; 
 
b. Dolaylı ithalat, imalat firmalarının kendisinin yapmadığı ancak çalışma kapsamında 

incelenen 13.000 ithalatçı firmadan yaptıkları ara/sermaye malı alımlarını 
kapsamaktadır. Dolaylı ithalat, Maliye Bakanlığı’nın “Beyan Alış” verileri esas 
alınmak suretiyle hesaplanmıştır. Bu şekilde, imalat firmalarının ithalat yapan dış 
ticaret firmalarından yaptığı alımları gösteren “Beyan Alış” verileri ile (dolaylı ithalat) 
imalat firmalarının kendi ara ve yatırım malı ithalatları (doğrudan ithalat) toplanarak 
2008 Ocak-2011 Kasım dönemine ilişkin aylık ve sektörel bazda ithalat rakamları 
tespit edilmiştir. 

 
İthalat analizinde, dış ticaret sınıflandırmalarından BEC’te ara ve yatırım malı olarak 

kabul edilen ürünler kapsama alınırken bunların dışında kalan tüketim malları, üretime konu 
olmamaları nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır. Örneğin binek otomobil, tüketime hazır 
gıda ürünleri gibi mallar, ister firmalar tarafından kullanılsın isterse iç pazarda tekrar alım-
satıma konu olsun, çalışmanın kapsamına alınmamıştır.  

 
Çalışmada 36 sektörün her birinin üretimde kullandıkları ara ve yatırım malı miktarı 

toplamının dışında bu ithalatın hangi sektörlerden yapıldığı da tespit edilmiştir.  
 
a. İmalat firmalarının dış ticaret firmalarından alımları, hem imalat firmalarının hem de 

dış ticaret firmalarının sektörleri belirlendiğinden, Beyan Alış-Satış verileri 
kullanılmak suretiyle, sektörel bazda birleştirilmiştir. Bu şekilde dolaylı ithalat, her bir 
sektörün 36 sektörden alımlarına göre sınıflandırılmıştır. 

 
b. Her bir imalat firmasının doğrudan ithalatı da, Ekonomi Bakanlığı verileri kullanılmak 

suretiyle, SITC bazında 36 sektöre dağıtılmıştır. Sonuçta her bir sektörün diğer 
sektörlerden yaptığı ithalat, hem doğrudan hem de dolaylı ithalat esas alınmak 
suretiyle tespit edilmiştir.         

     
Sonuç olarak her bir imalatçının ve dolayısıyla 36 sektörün her birinin 2008-2011 yılları 

arası aylık ve yıllık bazda yurtiçi satışlar (Yİ), ihracat (İ), doğrudan ara ve yatırım malı ithalatı 
(DOGİT) ve dolaylı ithalat (DOLİT) olmak üzere 4 ayrı değişken hesaplanmıştır. Söz konusu 
değişkenler kullanılarak hesaplanan “sektörel ithal bağımlılık oranının” formülü ise şu 
şekildedir: 

 
İthalat Bağımlılık Oranı= (DOGİT+DOLİT)/(Yİ-Sektör İçi Satışlar +İ) 
 
Formülde, yurtiçi satışlardan (Yİ) “Sektör İçi Satışların” düşülmesinin sebebi, aynı 

sektördeki firmaların birbirlerine satışlarından kaynaklanan çifte sayımın önüne geçmektir. 
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Örneğin aynı sektörde yer alan otomotiv yan sanayi firmasının ana sanayiye satışlarının 
düşülmemesi durumunda, aynı yan sanayi ürünü iki defa üretilmiş gibi görünecek, bu da 
üretimi olduğundan fazla gösterecektir.  

 
Üzerine vurgu yapılması gereken bir diğer nokta, söz konusu oranının sektörel ithal 

bağımlılığının hesaplanmasında kullanıldığıdır. Diğer bir ifade ile “ürünün ithalat bağımlılığı” 
için bu model yetersiz kalmaktadır. Üründeki ithalatın tespitinde, yalnızca sektörün kullandığı 
doğrudan ve dolaylı ithalat değil aynı zamanda “zımni ithalat” olarak nitelendirilen, her bir 
imalat sektörünün diğer imalat sektörlerinden alımlarının da analiz edilmesi gerekmektedir. 
İmalatçıların birbirine satışlarının incelenmesi, bir imalatçının başka bir imalatçıdan aldığı 
girdinin içeriğinde ne kadarlık ithalat olduğunun belirlenmesine imkan tanımaktadır. Bu 
sayede sektörlerin ithalat bağımlılığının yanı sıra nihai ürünün içerisinde kaç birimlik ithalat 
olduğu tespit edilebilmektedir. Ancak büyüme-ithalat bağımlılığı ilişkisinin ekonometrik 
analizinde tüm sektörler bir bütün olarak değerlendirilerek, toplam Türk imalat sanayinin 
ithalat bağımlılık oranı üzerinden bir analiz yapılacağından, ürünün ithalat bağımlılığının 
tespitine ihtiyaç duyulmamıştır. 

 
3.2. Sektörel İthalat Bağımlılık Oranları 

 
Aşağıdaki Şekil 5’de her bir imalat sanayi sektörünün, yukarıda yer verilen formül 

çerçevesinde ithalat bağımlılık oranları gösterilmiştir. İthalat bağımlılık oranı en yüksekten 
başlayarak sırası ile gübre üretiminde yüzde 72, demir-çelik sektöründe yüzde 69, bilgisayar 
ve veri işleme makinelerinde yüzde 67, kimyasallar yüzde 56, diğer metaller ve mamulleri 
yüzde 51, motorlu kara taşıtları yüzde 51, hava taşıtları yüzde 49, kauçuk yüzde 45, plastik 
yüzde 45, tekstil yüzde 43, optik-tıbbi alet ve ölçüm cihazları imalatında yüzde 43, kağıt ve 
kağıt hamuru yüzde 41, beyaz eşya ve tüketici elektroniği yüzde 40, deri ve kürklü deri 
imalatında yüzde 38, elektrik makineleri ve cihazlarda yüzde 37, tıbbi ve eczacılık ürünleri 
yüzde 37, gemi ve tekne imalatında yüzde 34, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yüzde 33, 
bitkisel yağ ve yağlı tohum sektöründe yüzde 33, ağaç ve odun sektöründe yüzde 31, hayvan 
yemi sektöründe yüzde 31, mücevherat ve değerli taş sektöründe yüzde 29, demir yolu 
araçları yüzde 27, metal eşya yüzde 27, makine yüzde 25, hububat yüzde 25, diğer eşya 
yüzde 21, maden ve mineral ürünleri imalatında yüzde 20, hazır giyim yüzde 19, hayvancılık 
ürünleri yüzde 16, diğer gıda yüzde 12, mobilya yüzde 11, içecek İmalatı yüzde 10, sebze-
meyve yüzde 9 ve türün ürünleri yüzde 8’dir. 
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    Şekil 5. Sektörel Bazda İthal Ara Malı ve Yatırım Malı Payları 
 

 
 

Dunn (1974) tarafından geliştirilen algoritma 9  çerçevesinde söz konusu imalat 
sektörlerini, ithalat bağımlılık oranları çerçevesinde sınıflandırdığımızda karşımıza 5 grup 
çıkmaktadır. Üretimde ithalat bağımlılığı yüksek olan imalat sektörleri Bilgisayar ve Veri 
İşleme Makineleri, Gübre ve Demir-Çelik Sektörleridir. Orta-Yüksek ithalat bağımlılığı 
gösteren sektörler Kimyasal, Hava Taşıtları, Motorlu Kara Taşıtları, Diğer Metal ve 
Mamulleri’dir. Sayısal olarak en fazla sektörün yer aldığı ve aynı zamanda toplamda 
Türkiye’nin üretiminin en büyük kısmını gerçekleştiren 15 sektör (Tekstil, Plastik, Elektrik 
Makineleri ve Cihazlar, Beyaz Eşya ve Tüketici Elektroniği, Kağıt ve Kağıt Hamuru, 
Kozmetik-Temizlik Ürünleri, Bitkisel Yağlar-Yağlı Tohumlar, Kauçuk, Ağaç ve Odun, 
Mücevherat, Deri ve Kürklü Deri, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Hayvan Yemi, Gemi-Yat ve Optik-
Tıbbi Aletler sektörleri) “Orta” düzeyde ithalat bağımlılığı göstermektedir. En fazla sayıda 
sektörün yer aldığı ikinci küme olan “Orta Düşük” ithalat bağımlılığı grubunda; Maden ve 
Mineraller, Hazır Giyim, Hayvancılık Ürünleri, Makine, Metal Eşya, Hububat ve Diğer Eşya 
Sektörleri yer almaktadır. Son olarak “Düşük” İthalat Bağımlılığı gösteren imalat sektörleri ise 
Diğer Gıda, Tütün Ürünleri, Sebze-Meyve, İçecek ve Mobilya’dır. 
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     Şekil 6. İmalat Sanayi Kümeleri ve İthal Bağımlılık Oranları 

 
Şekil 6’da renkler ithalat bağımlılık oranına göre imalat sanayi kümelerini, kutucukların 

büyüklüğü ise her bir sektörün ya da kümenin üretimden aldığı payı göstermektedir. Buna 
göre orta ithalat bağımlılığı kümesi, Türkiye’deki üretimin en büyük kısmını 
gerçekleştirmekte, onu sırasıyla orta-düşük, orta-yüksek, düşük ve en sonda da yüksek 
ithalat bağımlılığı kümesi takip etmektedir. Orta ve orta düşük ithalat bağımlılığı kümelerinde 
sektörler yoğunlaşmaktadır. Orta-yüksek kümesinde motorlu kara taşıtları, yüksek bağımlılık 
kümesinde ise demir çelik sektörü ön plana çıkmaktadır.  

 
3.3. İthalatın Kaynakları 

 
TreeMap yöntemi ile gösterilen aşağıdaki Şekil 7, 36 sektörün her birinin üretimde 

kullandığı ara ve yatırım malının hangi sektörlerden yaptığını göstermektedir. Buna göre gri 
renkli alanlarda yazılan sektör isimleri üretim yapan “imalat sektörünü”, gri alanın içindeki 
küçük kutucuklar ise söz konusu imalat sektörünün üretimde kullandığı ithal ara ve yatırım 
malının hangi sektörlerden yapıldığını göstermektedir. Her bir kutunun büyüklüğü, ithalat 
miktarına bağlı olarak değişmektedir. Buna göre demir-çelik ve motorlu kara taşıtları 
sektörleri en fazla ithal ara/yatırım malını kullanması sebebiyle hacim olarak en büyük alanı 
kaplamaktadır. Motorlu kara taşıtları üretiminde kullanılan ithal ara/yatırım malının en büyük 
kısmını sektör kendi içinden yaparken, bunu makine sektörü, elektrik makine ve cihazları ve 
demir-çelik sektörleri takip etmektedir.     
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   Şekil 7. Ara ve Yatırım Malı İthalatının Sektörel Bazda Kaynakları 

 
Aşağıdaki şekilde ise öncekinden farklı olarak ithalatın hangi sektörlere gittiği 

gösterilmiştir. Gri renkli alanlardaki sektör isimleri ithalata konu sektörü, gri alanın içindeki 
küçük kutucuklar ise söz konusu ithalatı üretimde kullanan “imalat sektörlerini” 
göstermektedir. Her bir kutunun büyüklüğü, ithalat miktarına bağlı olarak değişmektedir. 

 
   Şekil 8. Ara ve Yatırım Malı İthalatının Kullanıldığı Sektörler 

 

 
Tabloya göre en fazla ithalatın yapıldığı demir-çelik sektörü, yaptığı ithalatın önemli bir 

kısmını kendisi kullanmaktadır. Bunun dışında meal eşya, motorlu kara taşıtları, makine, 
beyaz eşya ve elektrik makineleri de demir-çelik sektörlerinden yaptığı ithalat ile ön plana 
çıkmaktadırlar. 
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3.4. İmalat Sanayinin İthalat Bağımlılığı 
 

Şekil 9’da son 4 yılda, sektör ayrımı olmaksızın, Türk imalat sanayinin üretimde 
kullandığı ithal ara ve yatırım malı miktarı üzerinden hesaplanan ithalat bağımlılığı oranlarına 
yer verilmiştir. Buna göre 2009 yılında küresel krizin etkisi ile yüzde 38’e gerileyen ithalat 
bağımlılık oranı, 2010 yılında yüzde 40’a, 2011 yılında ise yüzde 43’e yükselmiştir. Diğer bir 
ifade ile 2011 yılında Türk imalat sanayi yaptığı her 43 dolarlık ithal ara ve yatırım malı 
karşılığında 100 dolarlık bir üretim gerçekleştirmiştir.   

 
Şekil 9. İmalatın İthalat Bağımlılığı 

 

 
  

Şekil 10’da ise imalat sanayinin ithalat bağımlılığına esas teşkil eden ithal ara ve 
yatırım malı miktarları gösterilmiştir. Buna göre 2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren 
yükselmeye başlayan ara ve yatırım malı ithalatı, 2011 yılının Temmuz ayındaki kısmi bir 
azalış sonrasında sabit bir banda oturmuştur.    

 
Şekil 10. İthal Ara ve Yatırım Malı İthalat Serisi 
 

 
İmalat sanayinin iç pazara ve yurtdışına yaptığı satışların toplamını gösteren aşağıdaki 

grafikten, Şubat 2009’dan itibaren benzer bir yükselişin imalat sanayinin toplam satışları için 
de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.  
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Şekil 11. Toplam İmalat Sanayi Satışları 

 
Son olarak aylık bazda imalat sanayinin ithalat bağımlılığının yer verildiği aşağıdaki 

grafikten Mayıs 2009’dan itibaren yükselmeye başlayan ithalata bağımlılık oranının, Mart-
Eylül 2010 arasında sabit kaldığı, Ekim 2010’dan sonra ise Mart 2011’e kadar artış 
gösterdiği, sonrasında ise daha düşük bir düzeyde paralel bir seyir takip ettiği 
gözlemlenmektedir.10 

 
Şekil 12. İmalat Sanayinde İthalata Bağımlılık Oranı 

 

 
 

 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında, imalat sanayinin ithalata bağımlılık oranının 
yükselmesinin nedenleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Özellikle büyüme, kur düzeyi, kredi 
hacmi gibi farklı değişkenlerin, üretimde kullanılan ithal ara ve yatırım miktarı üzerindeki 
etkileri araştırılacaktır. Bu şekilde imalat sanayinin yapısal bir sorunu olan ithalat bağımlılığı, 
farklı parametreler ışığında analiz edilecektir. 

 
3.5. İmalat Sanayi İthalat Bağımlılığının Belirleyicileri 

 
İmalat sanayinin ithalat bağımlılığını açıklamak üzere 3 ayrı model kurulmuştur. Bu 

modellerin ilkinde aylık bazda imalat sanayi ithalat bağımlılık oranındaki değişim 
açıklanmaya çalışılmıştır. Modelde açıklayıcı değişkenler olarak nominal kur, toplam satışlar 
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ve tüketici kredilerinin GSYH’ya oranındaki değişim kullanılmaktadır. Nominal kur 
değişkeninde son 4 ayın ortalaması olarak alınmıştır. Bunun nedeni, imalatçının ithal girdi 
kullanımında, kullanım anındaki kurdan daha ziyade sipariş verdiği andaki kur düzeyinin etkili 
olmasıdır. 

 
İlk modelin sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. Sonuçlar Türk lirasının değerindeki 

azalmanın ithalat bağımlılığını azalttığını göstermektedir. Türk lirasındaki değer kaybı 
dışarıdan ithal edilen ara ve yatırım mallarının fiyatını arttırarak ithalat maliyetini yükseltecek, 
bu durum da imalat sanayinin daha fazla oranda yerli ara ve yatırım malı kullanmasına yol 
açacaktır. Bir başka deyişle, kurdaki değerlenme imalat sanayinin yerli ara ve yatırım malını 
ithal olanla ikame etmesine yol açacaktır.  

 
Tablo 6. İthalat Bağımlılığını Etkileyen Faktörler 

 
Bağımlı değişken: İthalat Bağımlılığı 
Tahmin modeli: Newey-West HAC Consistent Covariance Estimator 
Data: 2008:Nisan-2011:Kasım, Aylık  
R-sq (uyarlanmış): 0.53 
F-istatistiği: 11.21 

Açıklayıcı Değişken Tahmin 
Katsayısı 

P>|t| 

Sabit terim 0.36 0.00 

Nominal Kur (Gecikmeli 4 aylık 
ortalama) 

-0.08 0.00 

Tüketici Kredileri / GSYH Değişim -2.80*10
-12 

0.23 

Toplam Satışlar 1.51*10
-12 

0.03 

Toplam Satışlar (Gecikmeli değer) 1.67*10
-12 

0.04 
 

 
Bunun yanında tüketici kredilerindeki değişim, modele toplam satışlar eklendiğinde 

ithalat bağımlılığını üzerinde etki yapmamaktadır. Toplam satışlar çıkarıldığında ise tüketici 
kredilerindeki artış ithalat bağımlılığını arttırır niteliktedir. Bunun nedeni, her iki değişkenin de 
yurtiçi toplam talep hakkında benzer bilgileri içermesi olabilir. Toplam satışlar da, beklendiği 
gibi, hem cari hem de gecikmeli değeri ile ithalat bağımlılığını arttırmaktadır. Bu da, 
ekonomideki talebin güçlü olduğu dönemlerde ithalat bağımlılığı daha yüksek olan mallara 
daha fazla bir talep olduğunu göstermektedir.  

 
İkinci modelde ise ithal girdi miktarının kur ve toplam satış esnekliği hesaplanmaktadır. 

Bu amaçla kullanılan değişkenlerin logaritmik değerleri alınarak regresyon modeli 
oluşturulmuştur. Sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır. 

 
Tablo 7. İthal Girdi Miktarını Etkileyen Faktörler 
 
Bağımlı değişken: İthalat Girdi Miktarı 
Tahmin modeli: Ordinary Least Square Regression 
Data: 2008:Nisan-2011:Kasım, Aylık  
R-sq (uyarlanmış): 0.93 
F-istatistiği: 189.48 

Açıklayıcı Değişken Tahmin 
Katsayısı 

P>|t| 

Sabit terim -9.64 0.00 

İthal Girdi Miktarı (1 dönem gecikmeli değeri) -0.45 0.01 

Nominal Kur (1 dönem gecikmeli değeri) -0.38
 

0.00 

Toplam Satışlar (Cari ve 1 dönem gecikmeli 
değer ortalaması) 

1.79
 

0.00 
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Tablo 7’de ilk dikkat çeken nokta, modelin açıklama gücüdür. İthalat girdi miktarındaki 
değişimin yüzde 93’ü modelde kullanılan değişkenlerle açıklanabilmektedir. İthal girdinin 
gecikmeli değerindeki artış bu dönemdeki ithal girdiyi olumsuz etkilemektedir. Diğer bir ifade 
ile firmalar bir önceki ay ithalatını yaptıkları girdiyi yalnızca o ayda değil aynı zamanda takip 
eden ayda da kullanmaktadırlar.  

 
Kurun gecikmeli değeri de negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Esneklik katsayısının -0,38 olması bize, Türk Lirasındaki yüzde 1’lik bir değerlenmenin takip 
eden dönemde ithal girdi miktarını yüzde 0.38 oranında arttırdığı sonucunu vermektedir. Bir 
başka deyişle ithal girdi miktarı kura karşı (beklenen işareti almakla beraber) esnek değildir. 

 
Toplam satışların mevcut ve bir gecikmeli değerlerinin ortalamasını aldığımızda ithal 

girdinin toplam satış esnekliğinin yüksek olduğu bulunmaktadır. Toplam satışlardaki yüzde 
1’lik bir artış, ithal girdiyi yüzde 1.79 arttırmaktadır. Toplam satışların ithal girdi miktarı 
üzerindeki bu etkisi çalışmanın önemli sonuçlarından bir tanesidir. Tüm sektörlerin eşit 
oranda büyümeyeceği varsayımı altında modelin bu sonucu bize, Türkiye’deki imalat sanayi 
büyümesinin sektörel dinamiklerinin incelenmesi gerektiğini söylemektedir. Son olarak ithalat 
bağımlılığı trans-log modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuçlar Tablo 8’de yer almaktadır. 

 
Tablo 8. İthalat Bağımlılığını Etkileyen Faktörler: Trans-Log Modeli 
 
Bağımlı değişken: İthalat Bağımlığı 
Tahmin modeli: Ordinary Least Square Regression 
Data: 2008:Mayıs-2011:Kasım, Aylık  
R-sq (uyarlanmış): 0.48 
F-istatistiği: 10.93 

Açıklayıcı Değişken Tahmin 
Katsayısı 

P>|t| 

Sabit terim -18.54 0.01 

Nominal Kur (1 dönem gecikmeli değeri) -0.25 0.03 

Tüketici Kredileri Değişim (1 dönem gecikmeli değeri) -0.01
 

0.61 

Toplam Satışlar (Cari ve 1 dönem gecikmeli değer 
ortalaması) 

5.43
 

0.02 

 

 
Modelin aşağıdaki sonuçlarına göre kurdaki yüzde 1’lik bir artış ithalat bağımlılığını 

yüzde 0.25 azaltmaktadır. Bu açıdan ilk modeller uyumlu olarak ithalat bağımlılığının kur 
esnekliği negatif olmakla beraber düşüktür. 

 
Tüketici kredilerdeki değişim ithalat bağımlılığını pozitif yönde etkilemekle birlikte 

istatistiksel olarak anlamlı görünmemektedir. Bunun nedeni, ilk modelde olduğu gibi toplam 
satışların kredi değişimindeki bilgiyi de içermesidir. Buna karşılık bir önceki modelle paralel 
şekilde ithalat bağımlılığının toplam satış esnekliği ise çok yüksek olarak ortaya çıkmaktadır.  
 

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan üç modelde de kur ve toplam satışlar ithalat 
bağımlılığını ve ithal girdi miktarını farklı düzeylerde ancak istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
etkilemektedir. Değerli Türk Lirası imalat sanayinin ithalat bağımlılığını ve ithal girdi 
kullanımını birebirden daha az bir oranla etkilerken toplam satışlar çok daha fazla etkili 
olmaktadır. Bu da özellikle cari açığın önemli bir bileşeni olan ithal ara/yatırım malı 
kullanımında büyümenin ve aynı zamanda kurun etkilerinin analizi açısından önem arz 
etmektedir. 
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3.6. İmalat Sanayindeki Büyümenin İthalat Bağımlılığına Etkisi 
 
Ekonometrik analiz sonuçlarının işaret ettiği “toplam satışlar” değişkeninin ara/yatırım 

malı ithalatı üzerindeki kayda değer etkisinin nedeni de önem arz etmektedir. Toplam 
satışlardaki yüzde 1’lik artışın imalat sanayinin ithalat bağımlılığını ve ithal girdi kullanımını 
birebirden daha fazla bir oranla artırmasını açıklayan aşağıdaki grafik üç ayrı değeri 
göstermektedir. Buna göre 2010 yılında imalat sanayinin ortalama ithalat bağımlılığı yaklaşık 
yüzde 40.3 iken, 2010-2011 arasında ortalamanın -imalat sanayi üretim endeksi- üstünde 
büyüme gösteren sektörlerin ithalat bağımlılığı yüzde 50.3, buna karşılık ortalamanın altında 
büyüme performansı sergileyen sektörlerin ortalama ithal bağımlılık oranı yüzde 25.7’dir. 

         
Şekil 13. İthalat Bağımlılığı (2010-2011) 
 

 
 

Bu da 2011 yılında imalat sanayinin ithalat bağımlılık oranının yüzde 40.3’ten yüzde 
43’e yükselmesinde “toplam satışlardaki” artışın neden bu kadar etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır. Sektörel bazda imalat sanayinin eşit oranda büyümemesi, buna karşılık 
ortalamanın üstünde büyüme gösteren sektörlerin ithalat bağımlılık oranının yüksek olması 
2011 yılındaki ithalat bağımlılığını yukarı çekmiş ve aynı zamanda ithal girdi miktarını da 
yükseltmiştir.  

 
Sonuç olarak imalat sanayinin ithal bağımlılık oranının yükselmesi aslında toplamda 

değer bazında üretimde kullanılan ithal ara ve yatırım malı miktarının üretimden daha fazla 
artması anlamına gelmektedir. Bu da üretim değeri içinde yerli sanayinin payının ya da 
yerlilik payının azalmasına neden olmaktadır. Finansal açıdan değerlendirildiğinde ise “ithalat 
faturasının” “üretimin değerinden” daha fazla artması, özel kesimden (şirketlerden) dış 
dünyaya fon transferi anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, imalat sanayindeki büyüme, 
ithalat bağımlılığındaki artış kanalıyla özel kesim tasarruflarında bir azalma ve dolayısıyla 
cari açıktaki bir artış olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken, özel kesim tasarruflarındaki azalma ya da 

cari açıktaki artışın nedeni olarak imalat sanayinin büyürken ithalat bağımlılık oranının artmış 
olmasıdır. Alt sektörler bazında imalat sanayinin dengeli bir büyüme göstermemesi ve ithal 
bağımlılığı daha yüksek olan sektörlerin öne çıkması cari açıktaki artışı yükselten bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle nasıl bir büyüme modelinin takip edilmesi 
gerektiği bir kez daha önem kazanmaktadır. Bu açıdan, yurtiçi tüketimden ziyade ihracata 
dönük üretimin artması hiç kuşkusuz cari açıkta ve şirketler kesimindeki tasarruf açığında 
azalmaya sebebiyet verecektir. Bununla birlikte ekonometrik analiz sonuçlarında ortaya çıkan 
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kur ile ithalat bağımlılığı arasındaki negatif yönlü ilişki, her ne kadar kur esnekliği düşük bir 
ithalat bağımlılığından söz etsek de, cari açık ve tasarruf açığı üzerinde olumsuz etki 
yaratmaktadır. Son olarak sanayinin gelişiminin sektörel bazda iyi tasarlanması, bütüncül 
politikalardan ziyade sektörlere odaklanan enstrümanlar kanalıyla seçici olunması ve bu 
suretle dengeli bir sanayi üretim artışının yakalanması tasarruf açığı üzerinde aşağı yönlü bir 
baskı doğuracaktır.       

 
4. Tasarruf Oranını Arttırmada Başarılı Ülke Örnekleri ve Uygulamalar 

 
Önceki bölümlerde Türkiye’de özel tasarruf açığının belirleyicileri hane halkı ve üretim 

dinamikleri perspektifinde değerlendirilmişti. Bu bölümde tasarrufları arttırmak için 
uygulanabilecek politikalar başarılı ülke örnekleri ve özel uygulamalar baz alınarak 
aktarılmaktadır. 

 
İlk olarak, yüksek büyüme ve finansal gelişmeyle beraber tasarruflarını yükseltebilmiş 

üç ülke örneği incelenecektir. Bunlar, Malezya, Tayland ve Güney Kore’dir. Her ne kadar bu 
ülkelerin demografik yapısı (nüfusun yaş dağılımı vb.) tasarruf oranlarını arttırmada Türkiye 
ve Brezilya gibi ülkelere oranla daha avantajlı olsa da, bu etki arındırıldığında ve eğitim 
seviyesi gibi diğer faktörler kontrol edildiğinde bile tasarruf oranlarının bu Uzak Asya 
ülkelerinde daha yüksek olduğu görülebilir. Bir başka önemli nokta da bu ülkelerin 
tasarruflarını arttırırken önemli bir finansal gelişmeyi de beraberinde yaşamalarıdır. 
Hatırlanacak olursa, önceki bölümlerde finansal derinleşmenin, kredi imkanlarını da artırarak 
özel kesim tasarruflarını düşürebileceği ile ilgili argümanlara yer verilmişti. Oysa bu aşağıda 
incelenecek ülkelerin finansal derinleşmeyle beraber tasarruf oranlarını da önemli oranda 
arttırması Türkiye için önemli politika çıkarımlarını beraberinde getirecektir.  

 
İkinci olarak da, A.B.D. ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde hane halkı tasarruflarını 

özendirmek için uygulanan politikalardan ve bunların etki analizinden bahsedilecektir. 
 
4.1. Malezya 

 
Malezya, kişi başı gelir bazında Türkiye’yle aynı gruba dahil olsa da büyümenin 

dayandığı temeller ve yapılar açısından iki ülke arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Malezya, ihracata dayalı üretim stratejisi ve yüksek tasarruf oranıyla ve yüzde 200’e 
yaklaşan uluslararası ticaret payıyla incelenmeye değer bir ülke konumundadır. Yüksek 
büyüme oranlarının yakalanmasında Malezya’nın gelişmiş ve çeşitlilik barındıran mali 
piyasaları, canlı bankacılık sektörü ve yüksek tasarruf oranı önemli rol oynamaktadırlar.  

 
Ulusal tasarruf seviyesini artırarak finansal ve mali yapıyı güçlendirmek için Malezya ilk 

adımı 1978’de finansal liberalleşme programı ile atmıştır. Bu süreç, faiz oranlarının 
serbestleştirilmesi ve zorunlu rezerv karşılıklarının azaltılması ile finansal sisteme, gelişmesi 
için gereken yolu vermiştir. Ayrıca, liberalleşme ile birlikte, Malezya, günümüze kadar, diğer 
gelişmiş ülkelere göre daha sağlam bir fon marketi kurmayı başarmış ve Dünya Ticaret 
Örgütü 2010 raporuna göre bu yolla tasarruf seviyesini yüzde 40’lara çıkararak, bu alanda da 
lider olmayı başarmıştır. 

 
1997 Asya Finansal Krizi’nden etkilenmesine rağmen, Malezya, 1960-2005 yılları 

arasında yüzde 10’luk bir tasarruf büyüme hızı yakalamayı başarmıştır. Ang ve Sen 
(2009)’de de belirtildiği üzere, aynı dönemde özel sektöre sağlanan kredilerin GSYİH’ya 
oranı ise yüzde 7’den yüzde 117’ye çıkmıştır. Malezya’nın tasarruf oranlarını arttırıp finansal 
gelişmeyi sağlamasını iki ana nedene bağlamak mümkündür. Bunların ilki yukarıda da 
değinildiği üzere Malezya’nın sosyal ve demografik yapısıdır. Ülkedeki yaş dağılımı ve 
tasarrufa olan yaklaşım, tasarrufun artışlarının ana belirleyicilerindendir. İkinci neden olarak, 
tasarruf artırıcı uygulamalar arasında, merkez bankasının yapısının ve seçtiği politikaların, 
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özel sektörün tasarrufunu artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi, yüksek ihracata dayalı 
büyüme sayesinde bankacılık sisteminin dışa olan bağımlılığın azaltılması, ve yatırımcı 
tabanını cezbeden uygulamaların hayata geçirilmesi sayılabilir. Bu adımların arasında, 
Malezya için en çok göze çarpan, tasarrufu teşvik edici fonların kurulması olmuştur. 1991 
yılında kurulan Personel Yardım Fonu (EPF) bu fonların en önemlileri olmakla beraber, 
2004’te hayata geçirilen Merdeka Tasarruf Fonu, Genel İslam Tasarruf Fonu ve Malezya 
Tasarruf Fonu gibi fonlar, ülkede tasarruf seviyesinin yükseklere çıkmasını sağlamıştır.  

 
Personel Yardım Fonu, Malezya’da zorunlu kılınan programlardan birisidir. Kurulduğu 

1991 yılından beri 100 milyar ABD dolarını aşan varlığıyla dünyadaki en büyük fonlardan biri 
haline gelmiştir; ki bu, fonun tasarruf artırıcı etkisini göstermek için yeterlidir. Bu fonda katkı 
payı çalışanlar için yüzde 11, işverenler için ise yüzde 12’dir. Fonun idaresi merkezi şekilde 
yapılmakta ve az miktarda da olsa uluslararası kaynak da kullanılmaktadır. 

 
Merdeka Tasarruf Fonu, zamanın merkez bankası başkanı Zeti Akhtar Aziz’in 

deyimiyle, Malezyalıları tasarrufa teşvik edecek ve onları, kendi borçlarını idare edebilecek 
seviyeye getirebilecek bir programdır. Bu program bir bakıma Personel Yardım Fonu’nu 
destekleyici olacak şekilde, onun bir parçası olarak tasarlanmıştır. 55 yaş üstü olan veya tam 
zamanlı işi olmayan Malezyalıları tasarruf planının içine dahil edebilmek, fonun asıl amacıdır. 
Aziz (2004)’e göre, tasarruf artırıcı fonların en önemli güçleri, ülke genelinde bankalar ve 
finansal kuruluşlar aracılığıyla yaygın olmalarıdır. Ayrıca, bu fonların, kazançlarını 
olabildiğince kısa aralıklarla yatırımcılarına kazandırmaları da teşvik için önemlidir.  

 
Yapılan etki analizlerinde Malezya’daki tasarruf fonlarının performansları, 2011’de 

düşüş göstermesine rağmen, bir önceki düşüş gösterdiği yıl olan 2006’dan, 2012 başına 
kadar yüzde 11.10 ortalama kazandırma oranıyla etkisini sürdürmektedir. Ayrıca, net varlık 
değerleri ve toplam varlık büyüme oranlarında da son dönemde artış oranında düşmeler 
yaşanmaktadır. Yine de fonların kurulmasıyla beraber, 2011 sonunda Malezya’nın varlık 
rezervlerine nominal olarak bakıldığında yüzde 400’e yakın büyüme olduğu görülmekte, bu 
da Malezya’daki tasarruf oranının arttırmak için uygulanan fon politikasının başarılı olduğunu 
göstermektedir.  

 
Son olarak Malezya’nın İslami nüfusu göz önüne alındığında, tasarruf planlarının 

herkesi kapsayabilmesi için İslami ürünler piyasası oluşturması da tasarrufları arttırmada 
etkili olmuştur. Bu özellikle Türkiye’deki tasarrufları özendirmek için de uygulanacak 
alanlardan biridir. Kısacası, Malezya, gelişime uygun yapısıyla beraber, büyük çaplı 
liberalleşme ataklarını, detaylıca ve herkesi kapsayacak şekilde hazırlanmış tasarruf teşvik 
planlarıyla birleştirerek, sağlam bir yatırımcı tabanı kazanmış ve tasarruf oranlarını yukarılara 
çekmeyi başarmıştır. 

 
4.2. Tayland 

 
Yirminci yüzyılla beraber göz ardı edilemez performansıyla Tayland ekonomisi dikkate 

değer gelişme göstermiştir. Özellikle reel gelir seviyesi, ihracat, ithalat ve diğer 
göstergelerdeki hızlı gelişmelerin, enflasyonu yukarı değerlere çekmeden gerçekleştirilmiş 
olması Tayland ekonomisinin geçtiğimiz dönemdeki başarısıdır. Ancak Tayland’ın diğer 
gelişen ülkelere göre dışa bağımlılığı daha yüksek seviyelerdedir. Merkez bütçesindeki 
açıkları yabancı yatırım ve sermaye akımlarıyla kapatan Tayland, bu süreçte yerli yatırımları 
ve tasarrufları yeterli seviyede tutamadığından dolayı, büyük bir mali krizin içine girmekten 
kurtulamamıştır.  

 
Tayland ekonomisi için 1997 yılındaki Asya mali krizi tam anlamıyla bir dönüm 

noktasıdır. Kriz sonrası ABD doları ve diğer para birimleri karşısında büyük bir devalüasyona 
gitmek zorunda kalan Tayland, mali sistemini de tamamen gözden geçirerek önemli yapısal 
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adımlar atmıştır.  Bunun sonucunda Şekil 14’de de yer alan kişi başı milli gelir ve tasarruf 
oranlarındaki artış dikkat çekicidir. 

 
Şekil 14. Tayland: Kişi Başı Milli Gelir ve Tasarruf Oranları, 1990-2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tayland’ın 1997 mali krizi sonrası, tasarrufları artırmak ve iç yatırımları teşvik etmek 

için attığı ilk adımlar mali piyasaları serbestleştirmeye yönelik oldu. Kriz öncesi neredeyse 
tamamen bankacılık sistemi tarafından domine edilen mali piyasaların daha etkin çalışması 
için kamu iktisadi teşekkülleri ve özel sektör için geniş ve sağlam bir yurtiçi tahvil piyasası 
kuruldu ve bu piyasanın kontrolü yetkilendirilen özel mali kuruluşlar aracılığıyla yapılmaya 
başladı. Bu, tasarruf seviyelerini artırmak için atılan en büyük adımdı. 

 
Tayland’ın tasarruf oranlarında asıl sorun, daha önce de bahsedildiği gibi, hane halkı 

tasarruf oranının çok düşük seviyelerde olmasıydı. Bu sorunu gidermek için devlete bağlı 
tasarruf bankası kuruldu. Bu bankanın amacı, küçük yatırımcıları ve tasarruf edenleri sisteme 
dahil edebilmekti. Ayrıca, yapılan yeniliklerle beraber hane halkı tasarrufu için alternatif yollar 
oluşturuldu. Bernheim ve Shoven (1991)’de belirtildiği üzere mali piyasalarda sağlanan 
rekabetçi ortam ile birlikte, yatırımcıların tasarruf ile sağlayabildikleri gelir oranlarını artırarak, 
tasarruflar önemli ölçüde teşvik edildi.  

 
Şekil 15. Tayland: Cari İşlemler Dengesi ve Dış Borç Rezervi, 1990-2011 
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Tayland’ın tasarrufları teşvik amacıyla izlediği diğer bir politika ise, tasarruf edenler ve 
iç yatırımlar için vergi kolaylıkları sağlaması oldu. Hem işverenlerden hem de çalışanlardan 
yapılan katkı payları vergiden düşürülebilir hale getirildi. Aynı sistem, emeklilik yatırım fonları 
(RMF) için de geçerliydi. Bu yenilikler, her gelir grubundan hane halkının tasarruf etmesinin 
önünü açtı. 2000’lerin başından beri düzenli bir artışa geçen net tasarruf oranları, yüzde 
20’ye yaklaşarak Tayland için sağlam bir mali sistemin altyapısı haline gelip Şekil 15’de 
görüleceği gibi ülkedeki en büyük sorunlarından biri olan dışa bağımlılık ve dış borç 
rezervinde iyileşme sağlamıştır.  

 
4.3. Güney Kore 

 
Güney Kore, 1970’den 2000’e kadar yüzde 7,8 büyüme ortalaması yakalayarak çok 

çarpıcı bir büyüme performansı göstermiştir. Aynı dönemde ülkenin demografik yapısında ve 
buna bağlı olarak mali sisteminde de değişiklikler yaşanmıştır. Mali sistemin gelişmesinde 
büyük bir rol oynayan net tasarruflar bu dönemde yüzde 10’dan yüzde 37’ye çıkmıştır.  

 
Güney Kore’nin tasarruf oranlarındaki bu hızlı artış birkaç nedene bağlanabilir. 

Öncelikle, ülke ekonomisinin yakaladığı hızlı büyüme tartışmasız tasarruf oranlarının 
gelişmesinde de rol oynamıştır. Ayrıca, demografik yapıdaki değişiklikler de tasarruflar için 
işe yarayacak yönde gerçekleşmiştir. Bernheim ve Shoven (1991) nüfus bağımlılık 
oranındaki düşüş ve hane halkı gelirlerinin artmasının tasarrufları da yukarı yönde hareket 
ettirdiğini bulmuştur. 

 
Şekil 16. Güney Kore Demografik Gelişmeler 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Güney Kore’de kurumsal yatırımcı tabanının geliştirilmesi için çabalar özellikle 1997 

sonrası hız kazanmıştır. Hükümetin bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Emeklilik Hizmetleri 
(NPS), diğer kurulan emeklilik fonları ve sigorta şirketleri hızlı bir gelişme göstererek tasarruf 
oranlarının artmasında önemli pay sahibi olmuşlardır. Güney Kore’nin yükselen tasarrufları 
içinde en dikkat çekici nokta ise; tasarruf dağılımında en büyük payın hane halkı 
tasarruflarına ait olmasıdır. Park ve Rhee (2005)’e göre devletin ve özel sektörün katkısı 
yadsınamaz olsa da, Güney Kore hane halkını tasarrufa teşvik programlarıyla ve zorunlu 
sigorta sistemleriyle 400 milyar ABD dolarına yakın bir tabana ulaşmayı başarmıştır.  

 
Güney Kore’nin sosyal güvenlik sistemi, aynen Tayland’ın sistemi gibi yine ABD’deki 

sosyal güvenlik sisteminden ilham alınarak tasarlanmıştır. Bu sistemde hem işveren, hem de 
çalışan için toplam yüzde 9 olacak şekilde katkı payı ödemek mecburidir. Sisteme ayrıca 
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Güney Kore’de çalışan yabancılar da dahil edilmiş durumdadır. Sistem yönetişiminin sağlam 
bir yapıda olması işlevselliği artırırken, ayrıca sistemin muhafazakar yapısı da tasarrufları 
teşvik etmiştir. Bakıldığında, emeklilik sisteminin büyük bir kısmının devlet tahvillerine 
yatırılmış olması buna iyi bir örnektir.  

 
Emeklilik sisteminin ve tasarruf fonlarının 1988’den bu yana sürekli olarak gelişme 

göstermesi yine Güney Kore’nin süregelen sağlam ekonomik göstergelerini ve sistemin 
düzgün işleyişini yansıtmaktadır. Zaten iktisadi teorilere göre de ekonomik büyüme, artan 
yaşam süresi ve azalan yaşa bağımlılık oranı, tasarruf oranlarındaki gelişmenin temelidir. 
Gelişmeye hazır bu temele ek olarak uygulanan politikalar ve kurulan sağlam sosyal güvenlik 
ve tasarruf fonu yapıları tasarrufların artmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

 
4.4. Tasarruf Teşvik Politikaları: Saving Gateway Örneği 

 
Vergiden muaf tasarruf hesapları uygulamalarının Birleşik Krallıkta uygulanmasının 

temel sebebi nüfusun düşük tasarruf oranlarıydı. Bu hesaplardan “Saving Gateway” özellikle 
orta ve düşük gelir grubundaki hane halkının tasarruf alışkanlıklarını oluşturmak üzere 
geliştirilmiş programlardan biridir.  

 
Saving Gateway ve ABD’deki bireysel kalkınma hesapları (individual development 

accounts) programları bireysel katkıya karşılık belli oranda kamu katkısı verilmesi 
bakımından benzerlik taşımaktadır. Ancak iki programı birbirinden ayıran en önemli 
farklılıklar Saving Gateway’in ulusal bir uygulama olarak tasarlanması, özellikle düşük gelir 
grubundaki hane halkına finansal araçlar konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçlaması 
programdaki hesapların kapatıldığında istenildiği gibi kullanılabiliyor olmasıdır.  

 
Programın temel amacı hane halkı tasarruf oranlarının arttırılması ve finansal varlık 

ediniminin özendirilmesidir. Pilot uygulamada programın tüm özellikleri kesinleştirilmemekle 
birlikte kamu tarafından karşılanacak kısım aylık 25 pound ya da hesap ömrü süresince 
toplam 1000 pound olarak belirlenmiştir. Hesap sahipleri hesabın açık kalacağı maksimum 5 
yıllık süre içinde tasarruflarını kullanabilme hakkına sahipken bu sürede kamu tarafından 
karşılanan kısmı kullanamamaktadırlar. 11 

 
Uygulama Birleşik Krallıkta pilot olarak 5 bölgede başlatılmıştır. Pilot uygulamada 

programa düşük-orta gelir grubundan, iş gücüne katılmayanlardan ancak çalışma yaş grubu 
içinde (erkekler için 16-65, kadınlar için 16-60 yaş aralığı) olanlar katılabiliyordu. Pilot 
uygulamanın olduğu Ağustos 2002–Mayıs 2003 zaman aralığında toplam 1478 hesap 
açılmıştır. Programın ulusal düzeyde uygulanması halinde ülke genelindeki hane halkının 
yüzde 25’inin katılabilecek durumda olduğu tespit edilmiştir. 12 

 
Programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı Kempson vd (2003)’de tartışılmaktadır. 

Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların yüzde 46’sının önceden bir 
tasarruf hesabı olmadığı, yüzde 33’ünün tasarruflarını banka dışında biriktirdiği, yaklaşık 
yüzde 50’sinin kredi borcunun olmadığı çıkmıştır. 2003 yılı sonunda tasarruf hesaplarında 
toplam 150.000 pound birikmiştir. Ortalama olarak her ay bireylerin hesabında 15,78 pound 
birikmekteydi. 13 

 
Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda Saving Gateway hesaplarına aktarılan 

paraların ya kişilerin varolan tasarruf hesaplarından aktarıldığı ya da para biriktirip yatırıldığı 
görülmüştür. Katılımcılarının çok düşük bir oranı harcamalarında kısıtlamaya gitmiştir. Hesap 
süresinin dolmasının ardından program katılımcılarının büyük bir kısmının birikimlerini başka 
bir tasarruf hesabına aktardığı belirlenmiştir. Program katılımcılarının yaklaşık yüzde 66’sı 
programın ardından biriktirme alışkanlığı kazandığını belirtmiştir.  
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Saving Gateway programı amaçlandığı gibi pilot uygulama katılımcılarının büyük bir 
kısmına tasarruf etme alışkanlığı kazandırıp, finansal kurumlar konusunda eğitici bir süreç 
görevini yerine getirmiştir. 2010 yılındaki borcun azaltılmasına yönelik kısıtlamalar nedeniyle 
program olumlu sonuçlarına rağmen devam ettirilememiştir.  

 
4.5. Tasarruf Teşvik Politikaları: Children Trust Fund Örneği 
 
Children Trust Fund (CTF), 2005-2010 yılları arasında çocuklara yönelik olarak 

geliştirilmiş bir tasarruf programı olarak Birleşik Krallıkta uygulandı. Bu uzun dönemli 
politikanın temelinde çocuklar dünyaya geldiklerinde belli bir varlığa sahip olmaları gerektiği 
anlayışı bulunmaktaydı. CTF aynı zamanda Saving Gateway programında olduğu gibi 
tasarruf kültürü yaratma ve finansal araçların bilinirliğini arttırmayı da amaçlamaktaydı. 

 
CTF’ye 2002 Eylül ayından sonra doğan çocuklar dahil olabilmekteydi. Doğan her 

çocuk için devlet 250 pound’luk bir tasarruf primi dağıtmaktaydı. Ailenin gelir durumuna bağlı 
olarak tasarruf primi 500 pound da olabilmekteydi. Ayrıca çocuklar 5-11-16 yaşlarına 
geldiğinde de devlet hesaba katkıda bulunmaktaydı. Buna karşılık olarak ailelerin de her yıl 
maksimum 1.200 pound tutarında yatırım yapması beklenmekteydi. Vergiden muaf olan bu 
tasarruf hesaplarına çocuklar 18 yaşından sonra erişebilmekteydi.  

 
Program 2002 yılında ve daha sonraki yıllarda doğan çocuklar için geçerli olmakla 

beraber uygulama ancak 2005 yılında başladı. 2002-2005 yılları arasındaki eksik kalan 
tasarrufların yatırılabilmesi için ailelere öneriler getirildi. Programın son uygulandığı 2011 
yılına kadar toplam 5.700’ün üzerinde tasarruf primi fişi basılıp dağıtıldı. 2010 yılındaki 
borcun azaltılmasına yönelik kısıtlamalar nedeniyle program devam ettirilemedi. Ancak 
bunun yerine CTF’ye kayıt olamayan çocuklar için vergi muafiyeti getirilen Junior ISA 
(Individual Savings Accounts) programı başlatılmıştır. Programın detayları için HM Revenue 
and Customs (2011), CTF ve Saving Gateway‘in beraber değerlendirilmesi için Emerson ve 
Wakefield (2001) incelenebilir. 

 
4.6. Tasarruf Teşvik Politikaları: Individual Development Accounts Örneği 

 
Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen bir program olan Individual Development 

Accounts (IDA), düşük gelire sahip hane halkının birikim yapabilmesini amaçlamaktadır. 
IDA’da tutulan kişisel tasarruflar karşılığı yerel ya da ulusal fonlardan da karşılık olarak 
hesaba para aktarılmaktadır. Bireyin yatırmış olduğu her 1 dolar karşılığında fonlardan 2-3 
dolarlık bir aktarım yapılmaktadır. IDA’nın en önemli özelliği vade süresinin dolmasının 
ardından birikimin ancak belli alanlarda kullanılabiliyor olmasıdır. Bu alanlar; eğitim, 
gayrimenkul ya da iş kurma olarak belirlenmiştir. IDA’lar yerel olarak geliştirilen ve yönetilen 
programlar olması nedeniyle bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir.  

 
IDA’nın etkilerinin tespit edilebilmesi için 1998-2003 yılları aralığında Oklahoma’da 

Tulsa bölgesine Mills vd (2008)’de detaylarıyla belirtilen bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada ev alımı için verilen karşılık 2:1, diğer amaçlar için verilen karşılık 1:1 olarak 
belirlenmiştir. Deney grubunda ev sahipliği oranının kontrol grubuna oranla yüzde 7-11 
oranında arttığı, diğer alanlarda bir farklılık yaratmadığı görülmüştür. Deney grubunun likit 
varlık oranlarının da azaldığı tespit edilmiştir. 

 
IDA programının kısa vadede özellikle ev sahipliği üzerindeki olumlu etkisine rağmen 

uzun dönemdeki etkinliği tartışmalıdır. 2011 yılında Tulsa örneklem grubu içinde yapılan 
çalışma IDA’ların 10 yıllık süre içindeki etkilerini ölçmeyi amaçlamıştır. Gringstei-Weiss vd 
(2011) tarafından 2009 yılı sonuçlarına bakıldığında ev sahipliği üzerinde yüzde 1-3 oranında 
bir artış sağlandığı görülmüştür. Ayrıca programın ev sahipliği süresi üzerinde hiçbir etkisinin 
bulunmadığı da ortaya konmuştur. 
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Sonuç olarak, 1999-2008 yılları arasında 544 bölgede, 50 binden fazla IDA hesabı 
açılmıştır. Etki analizleri bu programın ev sahipliği oranı ve süresi üzerinde önemli bir etkisi 
olmadığını göstermektedir. Ancak bütün IDA’ların yerel düzeyde farklı kuruluşlar tarafından 
yönetiliyor olması da programın etkinliğinin tam olarak ölçülmesine engel olmaktadır.  

 
4.7. Tasarruf Teşvik Politikaları: Şartlı Okul Ödeme Planları (Qualified Tuition 

Plans) Örneği 
 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite ücretlerinin hızlı bir şekilde yükseliyor 
olması özellikle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının üniversite eğitimi almalarına 
engel olmaktadır. Bu nedenle 529 planı olarak da bilinen şartlı okul ödeme planları adı 
altında çocukların eğitim masraflarına yönelik tasarruf hesabı uygulamaları geliştirilmiştir. 
1996 yılında başlatılan uygulama 2001 yılında genişletilmiştir. Uygulama eyalet düzeyinde 
gerçekleştirilmekte olup, programın temel özellikleri aynı olmakla birlikte her eyalet kendine 
göre teşvik politikaları, yatırım mekanizmaları geliştirebilmektedir.  

 
529 planı gelir miktarından bağımsız olarak tüm ailelere sunulan bir programdır. Ancak 

eyaletler programdan düşük gelir grubundan hane halkının faydalanmasını teşvik edebilmek 
için kendi teşvik politikalarını, kampanyalarını uygulayabilmektedir. Örneğin, ailenin yıllık 
gelirinin 50 bin doların altında olduğu durumlarda 529 planına tabi olan hesaplar diğer 
finansal yardımların alınmasına engel olmamaktadır.  

 
Programa göre hesaba yatırılan tutarlar yüksek öğretim masraflarında kullanılmak 

üzere çekildiğinde federal gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. 529 planıyla başlatılan 
hesaplardaki paraların eğitim dışı amaçlarla kullanıldığı durumlarda gelir üzerinden yüzde 10 
oranında bir kesinti uygulanmaktadır.  

 
2004 yılı sonunda 5 milyon kadar hesapta toplamda 5 milyar dolardan daha yüksek bir 

sermaye birikimi gerçekleşmiştir. Financial Research Corporation araştırmasına göre 2010 
yılında bu tutarın 300 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.  

 
5. Sonuç ve Değerlendirme 

 
Bu çalışmada Türkiye’de son yıllarda gözlenen özel kesim tasarruf açığının nedenleri 

ve kapatılması için politika önerileri araştırılmıştır. Yüksek bir büyüme için ekonominin dış 
tasarruflara giderek daha bağımlı hale gelmesi kuşkusuz sürdürülebilir bir büyüme modeli 
değildir. Bu bakımdan, Türkiye’nin istikrarlı ve uzun dönemli bir büyüme performansı 
yakalaması için yurtiçi tasarruflar kilit rol oynamaktadır. 

 
Çalışmanın ilk bölümünde, Türkiye’de son dönemlerde artan tasarruf açığının 

kaynağının özel kesim olduğu ve bu tasarruf açığının daha yüksek yatırımlardan 
kaynaklanmayıp daha az tasarruf edilmesi sonucu oluştuğu vurgulanmıştır. 1990’lı yılların 
tersine, tasarruflardaki bozulma kamu tasarruflarındaki olumlu görünüme rağmen 
gerçekleşmiştir. Bunu söylemekle beraber, kamu ve özel kesim tasarruflarının tam ikame 
olmaması, kamu tasarruflarının arttırılmasının Türkiye’deki tasarruf açığının kapatılması için 
etkili bir politika seçeneği olduğunu göstermektedir. 

 
Çalışmanın ikinci bölümünde, Türkiye’de özel kesim tasarruf serisi hane halkı ve 

şirketler düzeyinde ayrıştırılmadığı için, hane halkı bütçe anketi kullanılarak tasarruf eğilimleri 
incelenmiştir. Anket sonuçları ve dayanıklı tüketim mal alımlarındaki gelişmeler 
incelendiğinde, Türkiye’de özel kesim tasarruflarının düşmesinde dayanıklı tüketim mallarına 
olan talebin önemli rol oynadığı görülmektedir. Dayanıklı tüketim malları tasarruf olarak 
nitelendirildiğinde özel kesim tasarruflarında sadece ılımlı bir düşme görülmektedir. Bu bulgu 
bankacılık kesiminin hane halkına sağladığı tüketici kredilerindeki artışla da birleştirildiğinde, 
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2001 krizi ve küresel kriz sonrasında hane halkının ertelenmiş harcamalarını yaptığı ve 
bunun da tasarruf oranlarını önemli ölçüde düşürdüğü görülmektedir. Bu sonuç aynı 
zamanda tasarruf oranlarında konjonktür etkisinin de önemli olduğunu söylemektedir. Yine 
de, konjonktür ve eğitim gibi faktörler arındırıldığında bile Türkiye düşük tasarruf eden ülke 
grubundadır. Çalışmada anket verileri kır ve kent ayrımına gidilerek incelendiğinde, kırsal 
kesimdeki tasarruf oranlarının son dönemde kente oranla daha da fazla düştüğü 
bulunmaktadır.  

 
Özel kesim tasarruf oranlarının belirleyicileri ekonometrik bir model çerçevesinde 

incelendiğinde faiz oranlarının beklendiği gibi özel tasarrufları olumsuz etkilediği 
bulunmaktadır. Ayrıca kamu tasarruflarındaki bir artış da özel tasarrufları düşürse de bu 
düşme birebir olmamaktadır. Dolayısıyla yukarıda da belirtildiği üzere kamu tasarruflarının 
arttırılması toplam tasarruf açığını kapatıcı etki yapacaktır. Bunun yanında makroekonomik 
belirsizliğin azalması tedbir amaçlı tasarruf eğilimini zayıflatıp özel tasarrufları düşürücü etki 
yapmaktadır. Son olarak, beklendiği üzere, nüfus bağımlılık oranındaki bir artış da bireyin 
tasarruf edebilme imkanını kısıtlayarak tasarrufları olumsuz etkilemektedir. 

 
Daha önceki çalışmaların tersine, kişi başı milli gelirdeki artışların tasarruflar üzerinde 

etkisi bulunmamıştır. Örneklemin ikinci yarısı olan 2001 sonrası düşünüldüğünde, yüksek 
büyüme dönemlerinin aynı zamanda tasarrufların düştüğü dönemler olması bu sonucu 
şaşırtıcı kılmamaktadır. Ayrıca özel kesime verilen kredilerin GSYH’ya oranı tasarruflar 
üzerinde olumsuz bir etki yapmakla beraber katsayı istatistiksel olarak ancak yüzde 90 
anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla, daha önceki çalışmalardan farklı olarak, 
diğer makroekonomik değişkenlerin etkileri hesaba katıldığında, kredi genişlemesinin 
tasarrufları düşürdüğüne dair çok güçlü bir kanıt karşımıza çıkmamaktadır. Uluslararası 
literatür incelendiğinde, tasarruf oranlarını arttırabilmiş bir çok gelişmekte olan ülkenin mali 
piyasalarını derinleştirebilmiş ülkeler olduğu düşünüldüğünde karşımıza çıkan sonuç çok da 
şaşırtıcı değildir. 

 
Çalışmanın üçüncü bölümünde ise sanayi üretiminin daha fazla oranlarda ithal ara ve 

yatırım malı kullanmasının tasarruflar üzerindeki etkilerine değinilmektedir. Bunun için ilk 
olarak Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak sektörel ve ekonominin 
geneli için ithal girdi oranları hesaplanmıştır. Daha sonra da ithal ara ve yatırım malı 
kullanımının zaman içinde değişip değişmediğine bakılmıştır. İthalat faturasının üretim 
değerinden daha fazla arttığı dönemler şirketlerin daha az tasarruf edeceği dönemler 
olacaktır. Nitekim sonuçlar son dönemlerde üretimde ithalat bağımlılığının arttığını 
göstermektedir. Yapılan ekonometrik analiz sonucunda, iç talep canlanıp ekonomi 
büyüdükçe talebin daha çok ithal ara ve yatırım malı kullanan ürünlere doğru kaydığı 
bulunmaktadır. Sonuç olarak, ülkede özel kesimin tasarruf açığı değişen üretim dinamikleri 
ve ithal girdi kullanımı sonucunda da önemli ölçüde etkilenmektedir. 

 
Çalışmanın dördüncü bölümünde ise tasarruf oranlarını arttırabilmiş başarılı ülke 

örnekleri ve tasarruf teşvik programları incelenmiştir. Yüksek büyüme ve yüksek yatırım 
oranlarıyla beraber tasarruflarını da arttırabilmiş ülkelerin ortak özelliği ihracat odaklı bir 
büyüme strateji izleyip mali piyasalarını kısa zaman içinde büyütebilmiş olmalarıdır. Bu 
sonuç, yukarıda daha fazla ithal ara ve yatırım malı kullanmanın tasarrufları düşürdüğü 
bulgusuyla da uyumludur. Başarılı ülke örneklerinin bir başka ortak noktası, tasarruf oranı 
görece düşük olan hane halkını ve küçük yatırımcıyı sisteme dahil edip tasarruf etmesini 
sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasıdır. Bu ülkelerde kurulan tasarruf teşvik fonları ya 
da tasarruf bankaları, sağladığı vergi avantajları, tasarrufu zorunlu kılan uygulamaları ve 
hane halkının sosyolojik yapısına uygun ürünler sunmasıyla (Malezya’daki İslami fonlar gibi) 
önemli başarılar elde etmişlerdir.  
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Kuşkusuz bir başka önemli nokta da tasarrufların demografik faktörlere duyarlı 
olmasıdır. Bu açıdan incelenen ülkelerdeki nüfus ve yaş dağılımı bu ülkeleri tasarrufa teşvik 
ederken Türkiye bu açıdan tasarruf oranları daha düşük olan Latin Amerika ülkeleriyle 
benzer bir profil sergilemektedir. 

 
Yukarıda sergilenen sonuçlar aynı zamanda politika önerilerini de beraberinde 

getirmektedir. İlk olarak tasarrufların ekonomik konjonktüre duyarlılığı unutulmamalıdır. 
Önümüzdeki dönemde beklenen düşük büyüme ve yurtiçi talebin canlı olmaması 
beraberinde tasarruf oranlarında bir artış da getirebilir. Bunun yanında yukarıda değinildiği 
üzere, her ne kadar tasarruf açığının ana nedeni özel kesimin tasarruf oranlarında bir düşme 
olsa da, kamu tasarruflarında sağlanacak bir iyileşme toplam tasarruf açığını azaltıcı etki 
yapacaktır. Bununla beraber Van Rijckeghem (2010)’de belirtildiği gibi, maliye politikasının 
özel tasarruf oranlarını etkileme gücü oldukça kısıtlıdır. Özellikle Türkiye gibi dolaylı vergi 
gelirlerinin toplam vergi içindeki payının yüksek olduğu ekonomilerde tasarrufları teşvik 
amacıyla gelir ve kurumlar vergisini daha da düşürmek vergi sistemini daha da olumsuz hale 
getirecektir. Burada faiz gelirlerinden alınan vergilerin düşürülmesi tasarrufları cezp edici bir 
etki yaratabilir. 

 
Tasarruf oranlarını arttırabilmiş ülkelerin tamamında mali piyasaların derinleştiği ve 

tasarruf sahiplerine geniş bir portföy olanağı sunduğu görülebilir. Bu açıdan İstanbul Finans 
Merkezi projesi yurtiçinde tasarrufları özendirici bir şekilde tasarlanabilir. Bu noktada özellikle 
“yastık altı” diye tabir edilen tasarrufların sisteme dahil edilmesi de tasarruf açığının 
kapatılmasına katkı yapacaktır. 

 
Bu çalışmanın temel bulgularından biri de dış tasarruflara daha bağımlı hale 

gelinmesinin arkasında sanayinin artan ithalat bağımlılığı olduğunun bulunmasıdır. Bu açıdan 
üretim sürecinde ara ve yatırım malı ithalatının azaltılarak sanayideki üretim değerinin 
artması şirketler kesimindeki tasarruflar üzerinde olumlu etki yapacaktır. Dolayısıyla, 
oluşturulacak olan sanayi ve dış ticaret politikası bu unsuru da dikkate almalıdır. 

 
Son olarak, mevcut tasarruf oranlarıyla daha yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme 

sağlamanın tek yolu toplam faktör verimliliğini arttırmaktan geçmektedir. Ancak bu yolla 
yatırım oranlarını fazla arttırmadan yüksek bir büyüme sağlanabilir. Bu açıdan, yukarıda 
belirtilen politika seçeneklerinin yanında faktör verimliliğini arttırabilecek politikaların analizi 
de tasarruf açığı problemine çözüm üretecek güçtedir. 
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Dipnotlar: 
                                                            
1
  Bunu söylemekle beraber, Türkiye’deki mali duruşun (fiscal stance) ve bütçe performansının son  

 dönemde 2001-2007 dönemindeki kadar olumlu seyretmediğini belirtmek gerekir. Mali duruş ve  
 yapısal bütçe dengesi için Çebi ve Özlale (2012)’ye bakılabilir. 
2
  Cilasun ve Kırdar (2009) bu nedenleri miras bırakma güdüsü, yaşam süresi belirsizliği, sağlık riski  

 ve herhangi bir sosyal güvenlik sistemi içinde yer almama olarak sıralamaktadır. 
3
  Medyan tasarruf oranı ise yüzde 9 bulunmuştur. 

4
  Finansal gelişmişlik, ekonomik büyüme ve tasarruflar arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş bir literatür  

 vardır. Loayza and Ranciere (2005)’a göre finansal gelişmişlik ekonomik büyümeyi olumlu  
 etkilerken, bankacılık sektöründe belirsizlik ve finansal kırılganlık yaşayan ekonomilerde bu etki  
 tersine dönmektedir. Bu açıdan finansal serbestleşme ve derinleşme kısa dönemde  
 makroekonomik istikrarı tehdit edebilirken uzun dönemde büyümeye olumlu katkı yapmaktadır.  
 Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkileri için Levine vd. (2000), finansal  
 gelişmeye paralel olarak seyreden kredi genişlemesinin olumsuz etkileri için Gourinchas vd. (2001)  
 gösterilebilir. 
5
  Aynı durum medyan tasarruf oranları için de geçerlidir. 

6
  Bunun sonucu olarak da hane halkı yükümlülükleri 2003-2010 arası yaklaşık 12 kat artmıştır. 

7
  Kırdar ve Cilasun (2009) bu sonucu doğrulasa da, aynı eğitim grupları arasında yapılan  

 karşılaştırmalarda Türkiye’deki tasarruf oranlarının hala düşük olduğu unutulmamalıdır.  
8
  Enflasyon ve reel faizlerin etkileşimini göstermek için nominal faiz oranları kullanıldığında özel  

 tasarrufların daha da fazla etkilendiği görülmektedir. 
9
  Kümeleme analizinde N adet gözlemin her birinde p adet ölçümün yapıldığı Nxp boyutlu veri matrisi  

 kullanılarak Öklit uzaklık fonksiyonu tanımlanmaktadır. Bu uzaklık fonksiyonu kullanılarak  
 kümeleme analizi yapılmakta, küme içindeki uzaklıklar minimum, kümeler arası uzaklıklar ise  
 maksimum yapılmaktadır. Dunn, J. (1974). “Well Separated Clusters and Optimal Fuzzy Partitions”,  
 Journal of Cybernetics 4: 95–104. 
10

  Yıllar bazında ithalata bağımlılık oranı, aylıktan farklı olarak, imalat sanayi firmalarının birbirlerine  
 satışları düşülmek suretiyle hesaplanmıştır.  
11

  Pilot uygulamada hesaplar 18 ay süreyle açık tutulmuştur. 
12

  Program hedefleri ve sonuçları ile ilgili detaylı bilgi için Emerson ve Wakefield (2003) incelenebilir. 
13

  Bu miktar, hesaba yatırılabilecek maksimum tutarın yaklaşık yüzde 63’üydü. 
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Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik 
Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikası: 

Türkiye Analizi* 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı** 
 

Giriş 
 
Tarihsel süreç içinde para, hesap birimi olma, işlemlere aracılık etme ve tasarruf aracı 

olma fonksiyonları yanında Merkez Bankalarının amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik 
piyasaya müdahale aracı haline gelmiştir. Artık para politikası araçları ile Merkez Bankaları 
amaçlarına ulaşmaya ve finansal piyasalardaki istikrarsızlıkları ortadan kaldırmayı 
çalışmaktadır. Ekonomilerin yüksek oranda entegre olmaları para politikası, finansal sistem, 
etkin denetim - gözetim fonksiyonu ve ödemeler sisteminde değişikliklere neden olmuştur. 
Fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçlarına yönelik para politikaları araçları ve modeller daha 
karmaşık hale gelmiştir. Bu süreçte Merkez Bankalarının ara amaçlar ile ana amaçlara 
ulaşma şeklindeki para politikalarından vazgeçmeleri gerekmiştir. Fiyat istikrarı artık Merkez 
Bankaları tarafından doğrudan hedeflenmeye başlanmıştır. Finansal istikrarı ise bu süreçte 
ikincil ana amaç haline gelmiştir. Para politikasının etkinliği açısından araç-amaç 
bağımsızlığının sağlanması ve Merkez Bankalarının para politikası uygulamalarından 
sorumlu tutulmaya başlanması da zorunlu hale gelmiştir. 

 
Fiyat istikrarı ve ekonomik istikrar açısından finansal istikrar önceliklidir. Finansal 

istikrarın önceliğine, finansal işlemlerin hacmindeki artışlar, finansal araçların çeşitlerinde ve 
yapısında yaşanan değişimler, uluslararası finansal sisteme entegrasyon süreci ve tabii ki 
maliyeti yüksek krizler neden olmaktadır. Finansal sistemi beş ana unsurdan düşünmek 
mümkündür. Bunlar, para, finansal araçlar, finansal piyasalar, finansal kurumlar ve Merkez 
Bankalarıdır. Unsurlardan birinin fonksiyonlarını yerine getirememesi, finansal sistemin riske 
girmesi ve istikrarsızlığın yaşanması için yeterli olmaktadır. Finansal sistem güven 
unsurunun oluşmasında, belirsizliğin azalmasında ve risklerin fiyatlara dahil edilmesinde 
etkinlik sağlamaktadır. Bu nedenle kıt kaynakların etkin kullanılması için, finansal araçları 
kullanma yeteneğine sahip, finansal sistemin olduğu, paranın likiditesi en yüksek araç olduğu 
bir yapılanma gerekmektedir.  

 
Tarihsel süreç içinde finansal sistem hızla gelişmiştir. Bankaların mevduat kabul etmesi 

ve kredi vermeye başlaması para ve sermaye araçlarının çeşitlenmeye başlamıştır. Bunun 
dışında bankaların dolayısıyla finansal sistemin Merkez Bankalarının piyasaya müdahale 
etme ve likidite ile ilgili düzenlemelerde temel araç haline gelmesi, bu çalışma açısından 
ayrıca önemlidir. Bankalar dışında artık finansal sistemde sigorta şirketleri, emeklilik fonları, 
finansman şirketleri, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kredi birlikleri vb. finansal kuruluşlar 
faaliyet göstermektedirler. Piyasa katılımcılarının sayısında ve türündeki artışlar sistemin ve 
finansal faaliyetlerin karmaşık bir yapı almasına neden olmuştur. Merkez Bankaları da zaman 
içinde para basan kurum olmanın dışında, para politikası aracılığıyla ekonomilerde ve 
finansal piyasalarda önemli fonksiyonlar üstlenmeye başlamışlardır. Para ve kredi politikasını 
yönetmek bu fonksiyonlar içinde en önemlisidir. Likiditenin izlenmesi ve düzenleme 
yapılması, ödeme ve kredi sisteminin fonksiyonlarının yerine getirilmesine yönelik 
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**   Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. 
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uygulamalar, etkin denetim ve gözetim fonksiyonu içinde yer alınması, döviz kuru sistemi ve 
döviz kuruna yönelik düzenlemeler ve fiyat istikrarına yönelik uygulamalar para ve kredi 
politikasının önemli unsurlardır. Bunun dışında banka rezervlerini tutmak, takas odası 
fonksiyonunu sürdürmek, uluslararası rezervleri tutmak ve idare etmek bu fonksiyonlar içinde 
ilk sıralarda yer almaktadır.  

 
1. Finansal İstikrar 
 
Parasal istikrarın tanımlanmasında tam bir görüş birliği bulunmasına rağmen finansal 

istikrar açısından durum tam tersidir. Kimse fiyatların istikrara kavuşturulmasının yanlış bir 
şey olacağını ya da öncelikli bir konu olmadığı yönünde bir fikir beyan etmez, ya da para 
politikasının fiyat istikrarına yönelik politikalar geliştirmesini eleştirmez (Crockett, 1997). 
Parasal istikrar konusunda tanımlama ve gerekliliği konusunda bir uzlaşma sağlanmasıyla 
beraber bu konudaki tartışmalar daha teknik konularda yoğunlaşmaktadır. Bunlar arasında, 
enflasyon oranlarının hesaplanması ile ilgili tartışmalar, optimal enflasyon oranının ne olması 
gerektiği, enflasyon oranının mı yoksa fiyat seviyesinin mi olguyu objektif olarak ortaya 
koyduğu ve fiyatın istenilen düzeye düşürülmesinden sonra istikrarın ne kadarlık bir sürede 
sağlanacağına yönelik tartışmalar bulunmaktadır.  

 
Finansal istikrarın tanımı açısından parasal istikrar gibi tam bir görüş birliği 

bulunmamaktadır (Issing, 2003). Birçok yazar kendi inceleme alanlarına uygun olarak bir 
tanımlama yapmışlardır. Ayrıca tanımlamalar sadece yapılan çalışmaya bağlı olarak, 
kavramın sadece bir yönünü ele almaktadır. Daha çok finansal istikrarsızlık konusunda uzlaşı 
olmasından dolayı da bu kavram finansal istikrar yerine yoğun olarak kullanılmaktadır (Driffill 
vd., 2006).  

 
En temel şekilde, finansal istikrarı kurumlar açısından ve piyasalar açısından istikrar 

şeklinde ayrı ayrı tanımlamak mümkündür. Finansal kurumlar açısından, yaptıkları 
sözleşmelere bağlı olarak yürüttükleri faaliyetlerin bir kesintiye uğramadan, dışarıdan bir 
müdahale olmadan güven içinde sürdürme derecesinin yüksek olması, finansal istikrar olarak 
tanımlanır. Piyasalar açısından ise, finansal piyasalarda faaliyet yürüten her katılımcının 
işlemlerini piyasada oluşan fiyatlardan rahatlıkla gerçekleştirmeleri, finansal istikrar olarak 
tanımlanır (Crockett, 1996). Piyasada oluşan bu fiyatların ise, fiyatın oluşmasını ve hareketini 
sağlayan ekonomik temel değişkenlerin fonksiyonu olması ve kısa dönemde kendisini dolaylı 
olarak etkileyen değişkenlere karşı aşırı tepki vermemesi, finansal istikrarın varlığı açısından 
kritik rol oynamaktadır. 

 
Tanım olarak finansal istikrar, ödeme sisteminin, riski dağıtma, kaynakların etkin 

dağılımı gibi ekonomik fonksiyonlarını geçici bir dalgalanma, bir şok veya yapısal değişim 
dönemlerinde bile etkin bir şekilde yerine getirmesi durumudur (Bundesbank, 2003). Bu 
tanımlamaya yakın diğer finansal istikrar tanımı da finansal sistemi oluşturan anahtar araç, 
piyasa ve kurumların düzgün bir şekilde çalışması şeklindedir (Duisenberg, 2001). 

 
Large (2003)’te yapılan tanımlamaya göre ise finansal istikrar, finansal sisteme karşı 

sürdürülebilir bir güvenin olması durumunda sağlanmış demektir. İstikrarsızlık durumu ise, 
ekonominin çeşitli kanallarından gelecek şoklar sonucu ve bu şokların bulaşıcılık etkisi ile 
birlikte tüm finansal sistemi etkilemesi sonucunda olacaktır. Bu etkiler ise sistemin likidite 
sağlama özelliğini kaybetmesi ve yapılan sözleşmelerin yerine getirilmesinde yaşanan 
zorluklar şeklinde görülebilir. Bu tanımı tamamlayacak diğer bir tanım ise Padoa-Schioppa 
(2002)’te yapılmıştır. Buna göre; finansal istikrar yaşanacak bir şok karşısında, tasarrufların 
yatırım fırsatlarına dağıtımında bir sorun yaşanmaması ve ekonomideki ödeme sisteminin 
işlerliğinin bozulmaması durumunda söz konusu olabilir.  
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Bunların dışında, tam bir finansal istikrar tanımının yapılması, finansal sisteme dair tüm 
faktörlerin içerilmesiyle mümkün olacaktır. Bu anlamda finansal aracılar, organize ve 
organize olmayan piyasalar, ödeme ve sistemin işleyiş düzeni, sistemi destekleyen teknolojik 
altyapı, yasal ve düzenleyici kanunlar ve düzenleyici kurumların hepsi istikrar unsuru içinde 
göz önünde bulundurulmalıdır (Padoa-Schioppa, 2002). Tanımın bu yönlü düşünülmesi, 
tasarrufların yatırım alternatifleri arasındaki dağılımının, sistem içinde bilginin yayılış şeklinin, 
riskin ekonomik birimler arasındaki dağılımının ve ödeme sisteminin ekonomiyi yönlendiriş 
şeklinin anlaşılmasını mümkün kılacaktır.   

 
Haldane vd. (2001)’de yapılan tanımlamada çok genel bir ayırım yapılmış, durum 

sadece tasarruf-yatırım eşitliği açısından değerlendirilmiştir. Bu tanıma göre, finansal 
sistemde yaşanan bir şok nedeniyle meydana gelen bir dalgalanmanın tasarruf-yatırım 
dengesini bozması finansal istikrarsızlık olarak tanımlanır. Başka bir tanım finansal istikrarı, 
varlık fiyatlarında uzun vadeli oynaklıkların olmaması şeklinde tasarlamaktadır. Varlık fiyatları 
oynaklığı ise, fiyatların kendi temel seviyelerinin uzağında yer almaları ve fiyatlarda ani bir 
kırılma yaşanması şeklinde tanımlanmaktadır (Crockett, 2000). Daha genel bir tanımlama ise 
Crockett (1997)’de yapılmıştır. Buna göre finansal istikrar, sınırlı bir grup üzerinde oluşacak 
ölçülebilir ekonomik zararın ötesinde bir oluşumun olmadığı durumdur. 

 
2. Finansal İstikrarın Sağlanmasında Kamusal Müdahale Gerekliliği 
 
Finansal sistemi finansal kurumlar ve piyasalar şeklinde iki kısımdan düşünmek ve 

finansal istikrarsızlık unsurlarının neden kamusal müdahale gerektirdiğine yönelik genel 
olarak şu açıklamaları yapmak mümkündür; 

 
Finansal kurumlardan kaynaklanan önemli bazı istikrarsızlık unsurları bulunmaktadır 

(Crockett, 1997). Bunlar; mevduat sahipleri ve kredi alan finansal piyasa katılımcılarının 
finansal kuruluşların iflasından kaynaklanacak dalgalanmalardan olumsuz etkilenme ihtimali, 
oluşan zarar ve risklerin bulaşıcılık etkisi ile diğer finansal piyasa katılımcılarına da 
sıçraması, mevduat sahipleri veya problemli kurumların kurtarılmasına yönelik olarak 
uygulanacak programların maliyetinin finansal sistemi güçlendirmeye yönelik maliyetlerden 
çok yüksek olması, finansal sektörden kaynaklanan sorunların makro ekonomik sonuçlarının 
çok ağır olması ve son olarak ise, finansal aracıların istikrarsızlık unsurları yüzünden etkin 
olarak çalışamaması ile birlikte tasarruf miktarı ve kredi hacminin çok düşük ve yatırımların 
yetersiz düzeyde kalması durumlarıdır.   

 
Finansal istikrarsızlığın yaşanması ile birlikte kamusal müdahale gerekliliği konusunda 

literatürde genel kabul görmüş bir durum olmasının yanında finansal piyasaların doğasında 
olan oynaklıklara müdahale edilmemesi de gerekmektedir. Doğası gereği istikrarsızlığa girme 
-bulaşıcılık ile istikrarsızlığı yayma (instability bias) ve tüm ekonomiyi etkileme (spillover) 
eğilimde olan finansal piyasalarda kısa dönemli dalgalanmalar ve oynaklıklar olması 
muhtemeldir. Bu tür dalgalanmalar ve oynaklıklarda kamusal müdahaleler ile etkinliği 
sağlamak mümkün olmamaktadır Böyle durumlarda denge fiyatlarının oluşması ve etkinliğin 
sağlanmasında piyasa sistemi daha etkin olmaktadır.  

 
Finansal piyasalardan kaynaklanan istikrarsızlık unsurlarını ise şu şekilde açıklamak 

mümkündür (Crockett, 1997); İlgili finansal varlık fiyatında meydana gelen oynaklığın ilgili 
finansal piyasayı risk altına sokması ve oynaklığın bulaşıcılık etkisi ile diğer finansal 
piyasaları etkilemesi durumunda, finansal sistem istikrarsızlığa girme eğiliminde olacaktır. Bu 
durum kamusal müdahalenin gerekliliğine işaret etmektedir. İstikrarsızlık yaratacak şekilde 
ortaya çıkan finansal varlık fiyatlarındaki oynaklıkların kamusal müdahale gerektirmesinin 
nedenleri arasında; böyle durumlarda, kamu otoritelerinin makro ekonomik politika 
oluşturmakta ve izlemekte sorunlar yaşaması, para politikasının geleneksel olarak reel 
ekonomiyi etkileme sürecinde (faiz ve döviz kuru politikaları) beklenmeyen değişikliklerin 
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meydana gelmesi ve piyasa katılımcılarının piyasalara - izlenen politikalara güveninin 
olumsuz etkilenmesi sayılabilir.  

 
Bunun dışında, finansal varlık fiyatlarındaki oynaklıkların bulaşıcılık etkisi ile 

tetikleyeceği, kurumlardan kaynaklanan ve kamusal müdahale gerektiren riskler arasında; 
İlgili kurumların belli başlı finansal varlıklarda büyük pozisyon açmış olması, döviz 
pozisyonlarında varlık-yükümlülük dengesini sağlayamamaları ve açık pozisyonda kalmaları, 
faize bağlı varlıklarda vade uyumsuzluğu içinde olmaları gibi durumlar sayılabilir. Finansal 
varlık fiyatlarındaki oynaklıkların direkt olarak makro ekonomik riskler yaratması ve bu 
oynaklıklara kamusal müdahale gerekliliği durumuna örnek olarak ise; döviz kurlarında büyük 
oynaklıkların meydana geldiği ülkelerde yüksek faiz politikası ile kurlardaki oynaklığın önüne 
geçilmeye çalışılması ve sonuç olarak reel ekonominin yüksek faizden olumsuz etkilenmesi 
gösterilebilir.  

 
2.1. Finansal İstikrar ve Merkez Bankası 
 
Para arzının altına bağlı olduğu, para politikasının düşük fiyat ve yüksek istihdamı 

hedef aldığı dönemlerde Merkez Bankalarının üzerinde finans piyasalarının gözetim ve 
denetim fonksiyonu (supervision) için zemin yoktu1. Aynı dönemde pek çok Merkez 
Bankasının bağımsızlığı bulunmamaktaydı ve politika araçları kamu otoritesi kontrolü 
altındaydı. Aynı dönemlerde finans piyasalarından kaynaklanan krizler, mevduat sigortası vb. 
uygulamalara bağlı ahlaki risk gibi sorunlar da bulunmamaktaydı  (Padoa-Schioppa, 2002). 

 
Aşağı yukarı son 30 yıllık periyoda bakıldığında, ekonomilerin parasal istikrar 

konusunda belirli bir istikrar ve başarı sağladığı görülmektedir. Ancak aynı dönemde finansal 
istikrar anlaşılması ve sağlanması zor bir olgu olarak ortada kalmıştır. Özellikle 1980’lerden 
sonra finansal istikrarsızlık süreçlerindeki artış, ulusal ve uluslararası kurumların dikkatini 
finansal istikrar kavramı üzerinde çekmiştir (Borio, 2005). Bu noktada artık fiyat ve parasal 
istikrarın sağlanmasının finansal istikrar için gerekli ancak yeterli bir faktör olmadığı da fark 
edilmeye başlanmıştır. Son dönem ekonomik gelişmelere bakıldığında liberal bir ekonomik 
yapılanmanın ağırlık kazandığı görülmektedir. Devamında ise uluslararası ekonomik 
ilişkilerin gelişmesi ve işbirliğinin artması ile birlikte gelişmekte olan ülkelere doğru yüksek 
miktarda sermaye girişleri, genel olarak teknolojik alanda hızlı gelişmeler ve son olarak ise 
finansal sistemde yaşanan hızlı değişimlerin olduğu görülmektedir. Ancak teknolojik alanda 
hızlı gelişmelerin olması ve bu gelişmelere bağlı olarak özelde bankacılık sisteminin etkin 
çalışmaya başlaması, Merkez Bankalarının finansal istikrarı gözetmesinden bağımsız 
olamamıştır (King, 1999). Bu duruma neden olan faktör, para yaratma ve parasal aktarım 
sürecinde bankalar ve nispi olarak finansal kurumların da önemli ölçüde etkilerinin olmasıdır. 
Merkez Bankası bu noktada para biriminin hesap birimi ve değişim aracı olarak etkin 
kullanılmasını sağlama adına finansal istikrarı gözetmek durumunda kalmaktadır (Padoa-
Schioppa, 2002). 

 
Son dönem finansal gelişmelere bakıldığında ise, gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok 

ülkede finansal sistemde istikrarsızlıkların ve krizlerin yaşandığı görülmektedir. Finansal ve 
parasal rejimlerdeki değişim ekonomilerin işleyiş şekillerini değiştirmiştir. Finansal 
liberalizasyon süreci ile birlikte kredi piyasalarında hızlı yükseliş ve düşüşler, özellikle 
finansal varlık fiyatlarında ani hareketlerle birlikte ekonomik dalgalanmalar artmaya 
başlamıştır (Mishkin, 2006). Kredi ve varlık fiyatlarındaki ani hareketlerin olduğu dönemde 
Merkez Bankalarının fiyat istikrarına yönelik politika yürütmeye çalışmaları da güvenilirlik 
açısında sorun yaratmaya başlamıştır. Artık bu noktada finansal piyasalardan kaynaklanan 
kırılganlıklar (fragility) ekonomik açıdan makro boyutlu bir sorun ve enflasyon açısından da 
göz önünde bulundurulması gereken önemli bir durum olarak ortaya çıkmıştır (Borio, 2005). 
Artık Merkez Bankalarının fiyat istikrarına yönelik olarak izledikleri para politikalarında 
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esneklik sağlamaları ve ortaya çıkacak dalgalanmaları önceleyen (procyclical) ve göz 
önünde bulunduran politikalar üretmeleri kaçınılmaz olmuştur (Borio, 2004). 

 
Finansal piyasalarda yaşanan dönüşüm ve krizler ile birlikte ekonomi literatüründe 

“Bedavacılık Sorunu” ve de “Asimetrik Bilgi”ye bağlı olarak ortaya çıkan, finansal piyasa 
başarısızlıkları olan “Tersine Seçim” ve “Ahlaki Risk” olguları, yaşanan istikrarsızlıkların ve 
krizlerin açıklanmasına yönelik olarak son dönemde yoğun olarak kullanılmaktadır.  

 
İlgili finansal sistemde piyasa başarısızlıklarının ve özellikle asimetrik bilgiye bağlı 

olarak ahlaki riskin geniş bir şekilde yaşanması ve anlamlı bir hal alması ile birlikte, finansal 
sistemde panik, banka iflasları, varlık fiyatlarında köpük oluşumu (bubble), varlık-yükümlülük 
dengesinin bozulması ve yetersiz risk yönetimi gibi unsurların ortaya çıkması ile finansal 
istikrarsızlık yaşanmaktadır (Ferguson, 2002). Özellikle bu dönemlerde, bankaların riskten 
kaçınmaya çalışmaları ve ekonomik birimlerin türev para araçlarına değil de Merkez Bankası 
parasına güven duymalarına bağlı olarak likiditede sıkışıklık yaşanmaktadır. Bu noktada 
sistem içinde tek para birimi kullanıldığı ve bu para biriminin etkin kullanımı Merkez 
Bankalarının sorumluluğu altında olduğu için finansal istikrarı gözetecek şekilde Merkez 
Bankalarının müdahalesi gerekmektedir (Calomiris ve Kahn, 1996). 

 
Merkez Bankaları artık tarihsel süreç ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, bankaların 

bankası haline gelmiştir. Bu durum finansal sistemin işleyişi ile ilgili olmasına temel teşkil 
eden durumlardan en önemlisi olmuştur. Bunun yanında, Merkez Bankaları ve finansal 
kuruluşlar ile zaman içinde oluşan organik bağ da sistemin işleyişi açısından Merkez 
Bankalarına sorumluluk yüklemeye başlamıştır. Bankaların parasal sisteme büyük oranda 
entegre olmaları, para yaratma sürecinde ve parasal sistem içinde kilit rol üstlenmeleri de 
Merkez Bankalarının bu kurumlara ve dolayısıyla finansal sistemin işleyişine duyarlı hale 
gelmelerine katkı sağlamış ve son kredi mercii olarak faaliyet göstermelerini desteklemiştir 
(Ferguson, 2002). 

 
Merkez Bankalarının finansal istikrarı sağlama sorumluluğu olması temelinde şu dört 

unsur yatmaktadır (Schinasi, 2003); İlk olarak, Merkez Bankaları yasal ve uygulamalı olarak 
piyasalara gerekli ve acil olan likiditenin sağlanmasında tek mercii olarak görev yapmaktadır. 
Yani son kredi mercii olma fonksiyonu, Merkez Bankalarına sistemin istikrarı için sorumluluk 
yüklemektedir. İkinci olarak Merkez Bankalarının yetki alanında olan ödemeler sisteminin 
sorunsuz bir şekilde çalışması ile ilgilidir (Herrero ve Rio, 2003). Merkez Bankaları 
geleneksel olarak, sistemik bir risk ihtimaline karşı, ödemeler sisteminin sağlıklı ve istikrarlı 
çalışması için rol üstlenmektedir2. Bu açıdan bakıldığında, ödemeler sistemi finansal 
piyasaların temel taşlarından biri olmaktadır. Ödemeler sisteminin sağlıklı ve istikrarlı olması 
ihtiyacı finansal istikrarın Merkez Bankalarının sorumluluk kapsamında girmesi sonucunu 
getirmektedir. Üçüncü olarak, banka sistemi reel ekonomiye kaynak aktarma sürecinde bir 
köprü görevi görmekte reel ekonomiye kaynak yaratmaktadır. Bu süreçte para politikası ve 
parasal aktarım sürecinde de bankacılık sisteminin etkisi bulunmaktadır3. Bu nedenle Merkez 
Bankaları bankacılık kesiminde faaliyet gösteren kurumların sağlamlığı (soundness) ve 
finansal piyasaların istikrarlı olması açısından, sistemi izlemekte ve oluşan risklere karşı 
politika geliştirmektedir. Merkez Bankasının finansal istikrarı sağlama sorumluluğuna yönelik 
son gerekçe ise, finansal istikrar ve fiyat istikrarı arasında ilişki bulunmasıdır.  

 
Etkin denetim ve gözetim fonksiyonunun Merkez Bankası tarafından yürütülmemesi 

gerektiğine yönelik olarak ortaya atılan argümanlara bakıldığında şu durumlar ile 
karşılaşılmaktadır; Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar gibi iki hedef alması 
bu hedefler arasında çatışmaya neden olabilir. İkinci olarak, etkin denetim ve gözetimin 
Merkez Bankası tarafından yapılabiliyor olması için ilgili kuruluşa tam bir bağımsızlık verilmiş 
olması (amaç ve araç bağımsızlığı) gerekmektedir. Üçüncü olarak, fiyat istikrarı politikası ile 
birlikte etkin denetim ve gözetim fonksiyonunun aynı anda Merkez Bankasının tarafından 
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yürütülmesi etkisizlik meydana getirebilir (Papademos, 2006). Son olarak ise, denetim ve 
gözetim faaliyeti içinde bulunulan finansal ürünlerin net bir biçimde sınırlarının çizilip (banka, 
sigorta şirketleri ve hisse senetleri piyasaları açısından) birbirinden ayrı değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu da fiyat istikrarını ana hedef alan bir Merkez Bankası için ayrı bir 
uzmanlaşma gerektirdiğinden etkin bir şekilde gerçekleştirilemeyebilir (Padoa-Schioppa, 
2002). Ancak teorik ve uygulamalı çalışmalarda etkin gözetim ve denetim fonksiyonunun 
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmemesi gerektiğine yönelik güçlü bir sonuç ve etkin 
denetim ve gözetime yönelik optimal tek bir model bulunmamaktadır (Padoa Schioppa, 
2003). Günümüz Merkez Bankalarının finansal istikrar açısından para politikası ve etkin 
denetim – gözetim fonksiyonu arasındaki ilişkiyi iyi belirlemesi ve tam olarak ayrım yapması 
gerekliliğine rağmen, finansal istikrarın çatısının ve kapsamının net olarak ortaya 
koyulmasındaki zorluk nedeniyle sınırı çizmek tam olarak mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle de uygulamada, finansal istikrar için gerekli olan etkin denetim - gözetim fonksiyonu 
görevi, belli bir oranda Merkez Bankaları görev kapsamı içine de girmekte ve Merkez 
Bankaları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 
3.  Faiz Düzleştirme Kuralı (Interest Rate Smoothing Rule) Metodolojisi 
 
Literatüre bakıldığında faiz düzleştirme modeli ile ilgili iki ana yaklaşımın olduğu 

görülmektedir. İlk olarak ortaya atılan yaklaşım Merkez Bankalarının parasal büyüklükleri ya 
da faiz oranlarını hedef alması bağlamında düşünülmektedir. Buna göre; Merkez Bankaları 
faiz oranlarını düzleştirerek, gelecekteki faizlerin tahminini kolaylaştıracak bir yol 
oluşturmaktadır. Kısa vadeli faizlerle ilgili önsel bir düzleştirme oranının belirlenmesi, faizlerin 
istikrarlı hareket etmesini sağlamaktadır (Lowe ve Ellis, 1997). İkinci ve yeni yaklaşıma göre 
ise, Merkez Bankaları belirledikleri hedef (arzu edilen) faiz oranına göre, ki bu faiz oranı 
belirlenmiş makro ekonomik değişkenlere göre hareket eden bir faizdir, kısa vadeli faizleri 
ayarlama yoluna giderler. Bunu gerçekleştirirlerken de oluşturulan faiz düzleştirme modeline 
bağlı olarak faizleri düzleştirmeye, yani hedef faizdeki değişimin sadece belirli bir oranını ilgili 
dönemde; kalan kısmını ise diğer dönemlerde yansıtmaya, yönelirler (Lowe ve Ellis, 1997).  

 
Faiz düzleştirme kuralının diğer kurallara oranla faizin gerçek seyrini yakalamakta 

açısından başarılı olmasını sağlayan üç neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki, önceki iki kural 
da, rasyonel piyasa varsayım altında, t dönemindeki faiz oranının anında hedeflenen 
değerine eşitleneceğini varsaymakta ve Merkez Bankalarının faiz oranlarını düzleştirmeye 
yönelik politikalarını göz ardı etmektedir. İkinci olarak ise, açıklanan iki kuralda da faiz 
oranlarındaki tüm değişiklikler Merkez Bankalarının, ekonomik koşullardaki değişime sistemik 
tepkisi olarak kabul edilmektedir. Ekonomik koşullar hakkındaki yanlış tahminler dışında, 
belirlenen faiz kuralı, politika eylemlerinde hiçbir rassallığa izin vermemektedir. Son olarak 
ise, her iki kural da Merkez Bankalarının faiz oranları üzerinde tam bir kontrole sahip 
olduğunu ve faiz oranını hedeflenen düzeyde tutmak konusunda başarılı olacağını 
varsaymaktadır (Clarida vd., 2000). 

 
Faiz düzleştirme (smoothing) kuralında ise, yukarıda sayılan varsayımlardan ilki 

kaldırılmakta ve t döneminde gerçekleşen faiz oranı şu şekilde tanımlanmaktadır; 

tttt rrr υρρ +−+= ∗
− )1(1       (3.1)   

 
Bu denklem gerçekleşen faiz oranının hedef değer ve bir dönem gecikmeli değerine 

göre oluştuğunu ve hareket ettiğini göstermektedir. Burada “ tυ ” sıfır ortalamalı dışsal faiz 
şokunu simgeleyen hata terimidir. Bu kurala göre, p > 0 olması halinde Merkez Bankası kısa 
dönem faiz oranını, faizin bir önceki dönemdeki ve arzulanan (desired) değerindeki değişime 
göre ayarlayacaktır. Kısmi ayarlama katsayısı olan p ’nun (ro’nun) alacağı değere göre kısa 
vadeli faiz oranı, makro ekonomik değişkenlere göre uyarlanmış olan arzulanan faiz oranına, 
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değişimin olduğu dönemde kısmi olarak uyarlanacak ve faiz oranı kısmi ayarlama 
katsayısına göre düzleşecektir (smoothing) (Clarida vd., 2000). Kısmi ayarlama katsayısının 
( 0=p ) olması durumunda ise, kısa vadeli faiz oranı t dönemindeki makro ekonomik duruma 
göre ilgili dönemde tam uyarlanacaktır (Rudebusch, 2002).  Son olarak ρ =1 olması 
durumunda ise, oluşturulan faiz kuralına göre bir ayarlama yapılmayacak faiz oranı rassal 
hareket etme eğiliminde olacak yani bire bir önceki dönemdeki değerine gore tam değer 
üretecektir.   

 
Yukarıda açıklanmaya çalışılan kısmi ayarlama süreci aynı zamanda faiz düzleştirme 

kuralı olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir eşleşmenin nedeni ise, kısmi ayarlama sürecinde 
kısa vadeli faiz oranının, arzulanan faiz oranındaki değişime göre daha az oynak (volatility) 
hale gelmesidir. 3.1 nolu kuralda ρ  katsayısı, faiz oranlarındaki değişimin düzleştirilme 
derecesini gösteren bir gösterge olarak kullanılmaktadır.  

 
3.1 nolu kısmi ayarlama denklemi bekleyiş eklentili faiz oranı kuralı ile birleştirildiğinde, 

Merkez Bankaları için bir etki tepki fonksiyonu (reaction function) elde edilir. Bunun için 
∗∗∗ −≡ πrrr  ise *** π+= rrr  eşitliğinden yararlanılacaktır. Aynı zamanda oluşturulacak bu 

fonksiyon t dönemindeki gerçekleşen değerler üzerinden ifade edileceği için ilgili değişkenler 
( ) ktktE ,, ππ =  ve ( ) ktkt xxE ,, =  koşulunu sağlamaktadırlar. Yani beklenen değerler 

gerçekleşen değerlere eşittir. Buna göre etki tepki fonksiyonunu şu şekilde elde etmek 
mümkündür; 

 
[ ]( ) [ ]tqttktt Err ΩΕ+−Ω+= ∗∗∗ // ,, χγππβ   (3.2)              

ktktt rr ,,
*** γχβπβπ ++−=     (3.3)             

ktktt rrr ,,
**** γχβπβππ ++−+=     (3.4)              

( ) ktktt rrr ,,
*** 1 γχβππβ ++−−=     (3.5)              

ise, ilgili kural; 
( )[ ] tktkttt rrrr εγχβππβρρ +++−−−+= − ,,

**
1 1)1(  (3.6)                        

şeklindedir. Tepki fonksiyonunda 
∗∗ −− πβ )1(rr  tek terim olarak varsayılmakta, ∗π  

değerinin var olması durumunda ise ∗rr  tahmin sonuçlarından elde edilebilmektedir (Clarida 
vd., 2000). 

 
Bu noktada “ ρ ” katsayısı için açıklama yapmaya ihtiyaç vardır. Klasik Taylor Kuralının 

faizin hareketini açıklama konusunda yetersiz kaldığı ve bundan dolayı geliştirilmeye ihtiyacı 
vardır. Bu nedene bağlı olarak ulaşılan faiz düzleştirme kuralına yukarıda yer verilmişti. 
Ancak ρ  katsayısının içerdiği anlamı ortaya koymaya yönelik olarak bu noktada ek açıklama 
yapmaya gerek vardır. 3.10 nolu denklemde gösterilen Klasik Taylor Kuralına göre; 

( ) ttytt ykkrr +−+= ∗∗ πππ     (3.10)            

ttytt ykkkrr ++−= ∗∗ ππ ππ      (3.11)               
Elde edilir. Reel faizin 3.12 nolu denklemdeki şekilde tanımlanması ile birlikte ise; 

∗∗∗ −= ππkrrr       (3.12)    
              

ttytt ykkrrr ++= ∗ ππ      (3.13)             
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3.13 nolu denklemdeki ifadeye ulaşılır4. Reel faiz yapılacak tahminlerde kendini sabitte 
göstereceğinden, daha sadeleştirilmiş olarak Klasik Taylor kuralı 3.14 nolu denkleme 
indirgenebilir (Gerlach – Kristen, 2004); 

 
tttytt ykkr εππ ++=              (3.14)             

 
3.14 nolu denklem ve modelde sadeleştirilmiş hale getirilen Klasik Taylor Kuralına göre 

enflasyon veya çıktı açığından kaynaklanan yukarı ya da aşağı yönlü bir şok, katsayı 
değerlerine bağlı olarak “ ykk ,π ”, ilgili dönemde direkt olarak Merkez Bankaları tarafından 
kısa vadeli faizlere yansıtılacak ve şokun etkisi ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Uygulanan 
politikanın bu şekilde sürmesi varsayımıyla da kısa vadeli faizlerde ani kırılma ya da 
dalgalanmalar yaşanacak ve politik süredurum (political inertial) söz konusu olmayacaktır5. 
Böyle bir yaklaşım aynı zamanda piyasa oyuncuları tarafından kısa vadeli faizlerin izleyeceği 
seyrin önceden tahmin edilmesini güçleştirecek, bu da faizlerdeki ani hareketleri hızlandıran 
bir etki yaratabilecektir. Faiz düzleştirme kuralına göre hareket eden Merkez Bankası ve para 
politikası altında ise bu etkiler meydana gelmeyecek ve kısa vadeli faizler istikrarlı hareket 
ederek düzleşme eğiliminde olacaktır. Bu paralelde faiz düzleştirme kuralının avantajlarına 
vurgu yapan çalışmalar arasında Goodhart (1999), Levin, Wieland ve Williams (1999), 
Amato ve Laubach (1999), Clarida, Gali ve Gertler (2000), Sack ve Wieland (2000)’i saymak 
mümkündür. 

 
Açıklanmaya çalışılan nedenlere bağlı olarak, faiz düzleştirme modeli Klasik Taylor 

kuralının geliştirilmiş hali olarak 3.6 nolu denklemde ifade edilmişti. Bu noktada ise, 3.3 nolu 
etki tepki fonksiyonu denklemi, 3.6 nolu denklem ile yeniden düzenlenirse 3.15 nolu 
denkleme ulaşılacaktır; 

 
[ ] tktkttt rrr εγχβπβπρρ +++−−+= ∗∗

− ,,1 )1(   (3.15)             
 
Hedeflenen reel faizin sabit şeklinde 3.15 nolu denklemde yani kuralda yer alması ile 

birlikte; 
 

[ ] tktkttt rr εγχβπρρ ++−+= − ,,1 )1(     (3.16)              
 
İlgili kural, son şekli olarak 3.16 nolu denklemdeki halini alacaktır. Faiz düzleştirme 

kuralının nihai hali olan bu kural aynı zamanda Merkez Bankasının etki tepki fonksiyonunu 
vermektedir. 

 
3.1. Gözlemlenmeyen Değişken Hipotezi (Unobserved Variable  
Hypothesis) 
 
Gözlemlenmeyen – ihmal edilmiş değişkenler ve faiz politikasındaki bir değişimin 

meydana getirdiği yapısal kırılmanın, faiz düzleştirme kuralında yer almaması sonucu 
meydana gelen sahte faiz düzleştirme katsayısı ve gözlemlenmeyen değişken hipotezi 
(Unobserved Variable Hypothesis) üzerinde durmak gerekmektedir. 

 
Rudebusch (2002)’de, Klasik Taylor kuralından hareketle oluşturulan faiz düzleştirme 

kuralının, uygulanmakta olan faiz düzleştirme ile ilgili olarak açıklama gücünün zayıf olduğu 
ifade edilmiştir. Bu duruma ise, ihmal edilen değişkenler ve faiz politikasındaki yapısal 
değişimin modelde yer almamasının yol açtığı vurgulanmıştır. Bu eksiklikler nedeniyle faiz 
düzleştirme modeli ile kısa vadeli faizin tahmin edilmesi mümkün görünmemektedir. 
Gözlemlenmeyen değişken hipotezi ise bu yönlü bir eleştiriyi ortadan kaldırarak, faiz 
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düzleştirme kuralının daha gerçekçi ve etkin bir şekilde kısa vadeli faizin hareketini 
açıklamasını sağlamaktadır.  

 
Merkez Bankaları uygulamada kısa vadeli faiz ile ilgili tepki fonksiyonlarında enflasyon, 

çıktı açığı ve tz  olarak tanımlanan ve diğer değişken ya da değişkenleri simgeleyen faktöre 
yer vermektedirler. Diğer değişken(leri)i temsil eden tz  ise ardışık bağlanımlı 
(autoregressive) olarak şu şekilde ifade edilmektedir (Gerlach – Kristen, 2004); 

 
ttt uzz += −1ϕ      (3.17)               

 
3.17 nolu eşitlikte ϕ  pozitif ve 1’den küçük, tu  ise hata terimini ifade etmektedir. 

Ardışık bağlanımlı süreci ifade eden 3.17 nolu denklemin varlığı altında, Merkez Bankasının 
kısa vadeli faiz politikasında enflasyon ve çıktığı açığını hedef alacak şekilde bir faiz 
düzleştirme modeli oluşturması ve ihmal edilmiş değişken ya da değişkenleri içeren tz ’ nin 
bu modelde yer alması durumunda ilgili model, şimdiki dönem “t” (current value) için 3.18 
nolu6 eşitlikteki gibi olacaktır (Gerlach – Kristen,2004); 

 
tttt zyr γβαπ ++=      (3.18)              

Daha önceden tanımlanmış 3.16’daki gibi 1−tr  içeren klasik faiz düzleştirme kuralı, 
ihmal edilmiş değişken(ler)i içeren 3.18 nolu denklem yerine tahmin edildiğinde, tz ’nin kısa 
vadeli faiz üzerindeki etkisi 1−tr ’in parametresi olan faiz düzleştirme katsayısı içinde yer 
alacak ve bu durumda sahte faiz düzleştirme sorunu ortaya çıkacaktır7. Sonuç olarak, politika 
yapıcılar kısa vadeli faizleri düzleştirecek bir süredurum içeren politika yürütmüyor olsalar da, 
tahmin sonucu faiz düzleştirme katsayısı “ p ” olduğundan yüksek, anlamlı bir değer 
üretecektir (Gerlach – Kristen, 2004). 

 
Klasik faiz düzleştirme kuralı, dışlanmış değişkenler sorununu içermesi nedeniyle, kısa 

vadeli faizin gerçek hareketini yakalamakta zayıf kalmaktadır. Klasik Faiz Düzleştirme 
Kuralını, sahte düzleştirme katsayısı sorunundan kurtarmak için, gözlemlenmeyen 
değişken(ler)i içerecek şekilde yeniden uyarlamak (nested model), modelin kısa vadeli faizin 
gerçekteki hareketini yakalaması için gerekmektedir. Buna göre, gözlemlenmeyen değişken 
hipotezini içerecek şekilde oluşturulan faiz düzleştirme kuralı 3.20’de verilmiştir (Gerlach – 
Kristen, 2004); 

 
tttttt zypprr ηγβαπ +++−+= − ))(1(1    (3.20)              

ttttt zyr εγβαπ +++=∗
 

3.20 nolu modelde tz , 3.16 nolu denklemdeki gibi türetilmiştir. Hata terimi olan tη  
3.19’daki gibi ardışık bağımlı olarak türetilmemiş olup hata terimi klasik varsayımlarını 
(ardışık bağımsız, normal dağılımlı ve sabit varyanslı) sağlamaktadır (white noise). Ayrıca 

arzu edilen faiz oranı, 3.16 nolu modelden farklı olarak “
∗
tr ” gözlemlenmeyen değişken(ler)i 

içerecek şekilde oluşturulmuştur8.  
 
Gözlemlenmeyen değişken(ler)i ifade eden tz ’nin faiz düzleştirme kuralı tarafından 

içerilmiş şekli olan 3.20 nolu modelin (nested model) tahmin edilmesi durumunda artık sahte 
düzleştirme katsayısı sorunu meydana gelmeyecektir. Artık faiz düzleştirme katsayısı “ p ” 
sadece para otoritesinin uygulamadaki tepkisini ölçecek ve para otoritesinin faiz düzleştirme 
kuralını uygulayıp uygulamadığına yönelik sağlıklı bir sonuç verebilecektir.  
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3.2. Litaratür ve Modelin Finansal İstikrara Katkıları  
 
Merkez Bankalarının faiz düzleştirme kuralına uygun olarak hareket etmekte olduğu 

yani politik süredurumun (political inertia) yaşandığına yönelik olarak benzer sonuçların 
bulunduğu teorik ve uygulamalı pek çok çalışma mevcuttur. Uygulamalı çalışmalar arasında 
Sack (2004), Woodford (1999), Goodhart (1999), Levin vd. (1999), Amato ve Laubach (1999), 
son olarak Sack ve Wieland (2000) sayılabilir. Yukarıda verilen faiz düzleştirme kuralı ile ilgili 
çalışmalarda ve Clarida vd. (2000)’de veriler çeyrek dönemler şekilde kullanılmıştır. Bunların 
dışında faiz düzleşterme kuralını, günlük, haftalık ve aylık bazda inceleyen çalışmalar da 
mevcuttur. Bunlar arasında önemli olarak Goodfriend (1991), Dotsey ve Otrok (1995), 
Rudebusch (1995), Goodhart (1997), Lowe ve Ellis (1997), Balduzzi, vd. (1997), Eijffinger, 
vd. (1999), Orphanides ve Wieland (1998), Rudebusch (2002), Gerlach – Kristen (2004), 
Driffill, vd. (2006), English, vd. (2003), Drew ve Plantier (2000) sayılabilir.  

 
Merkez Bankalarının finansal istikrar bağlamında neden faiz düzleştirme kuralı 

uygulaması gerektiğine ve uygulamakta olduğuna yönelik şu nedenlerden bahsetmek 
mümkündür; 

 
Kısa vadeli faizlerin yavaşça (gradually) uyarlanması durumunda Merkez Bankası 

finansal kriz ihtimalini azaltabilecektir (Goodfriend, 1987). Kısa vadeli faizin düzleştirilmeye 
çalışılması, finansal piyasalarda meydana gelen değişime yavaşça uyarlanma anlamına 
gelecektir. Bu şekildeki politika tercihi, finansal piyasalardaki hareketin ve oynaklığın hızını 
yavaşlatacak, ani hareketler olmasını önleyebilecektir. Merkez Bankaları finansal piyasaların 
oynak (volatile) olmasından her zaman rahatsızlık duyar (Cobham, 2003). Önsel olarak, 
Merkez Bankalarının finansal piyasalar üzerinde stres oluşmamasını arzu etmeleri ve bu 
durumu ortadan kaldırmaya çalışmaları beklenir. Bu bakımdan Merkez Bankaları kısa vadeli 
faizleri düzleştirmeye yönelir ve piyasaların oynaklığını azaltmaya çalışır. Merkez Bankaları 
kısa vadeli faizleri düzleştirerek finansal piyasalar ve oyuncuları ile etkin iletişim kurma 
şansını yakalar (Goodfriend, 1991). Ancak ekonomik birimler kararını geleceğe dönük olarak 
(forward-looking) alıyorlarsa, Merkez Bankalarının izlediği faiz düzleştirme kuralı etkin olarak 
çalışacaktır (Woodford, 1999). Piyasa katılımcılarının kısa vadeli faizler hakkında etkin 
tahmin yapmaları ile birlikte, izlenen faiz düzleştirmeye bağlı politik süredurum (political 
inertia) sayesinde uzun dönem faizler hakkında da etkin tahmin yapma şansı yakalanacaktır. 
Bu durum da izlenen faiz düzleştirme politikasının etkinliğini daha da arttıracaktır (Gerlach – 
Kristen, 2004). Merkez Bankaları kısa vadeli faizlerde kısmi ayarlamalar (partial adjustment) 
ile uzun vadeli faizlerde de istediği değişikliği yakalayabilir ya da kısa vadeli faizlerdeki 
değişim ile birlikte uzun vadeli etkiler de yaratabilir (Montoro, 2007). 

 
Ekonomik modellerin parametrelerinin belirsizliği, Merkez Bankalarının aktivist bir 

politika izlemesini zorlaştırmaktadır9. Bu da Merkez Bankalarının meydana gelen şoklara kısa 
vadeli faizler ile kısmi oranda tepki vermesinde önemli bir etkendir (Montoro, 2007). Aynı 
şekilde ekonomik modellemelerin yapısında belirsizlik olgusunun olması da kısa vadeli 
faizlerin düşük oynaklığa sahip olması yani yavaşça (gradually) uyarlanmasını 
açıklamaktadır (Montoro, 2007). Bu paralelde, Estrella ve Mishkin (1998), Rudebusch 
(2001)’de faiz düzleştirme modeli veri ve parametre belirsizliğinin önemi bağlamında test 
edilmiş ve veri belirsizliğinin önemli bir unsur olabileceğine yönelik bulgular elde edilmiştir. Ek 
olarak Aoki (2001)’de Merkez Bankalarının neden veri belirsizliği konusunda hassas 
olduğuna yönelik olarak kurulan modelde, meydana gelen arz ve talep şoklarına vurgu 
yapılmış, enflasyon ve çıktı açığının doğru olarak tahmin edilmesinde faizin gecikmeli 
değerinin kullanılmasının anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Merkez Bankaları genel olarak tahminler yerine gerçekleşmiş veriye tepki verme 

konusunda daha fazla isteklidirler (Goodhart, 1997). Örnek olarak enflasyon konusunda 
ileriye dönük olarak bir baskı olacağının tahmin edilmesi durumunda Merkez Bankaları bu 
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duruma faiz oranları ile şimdiden tepki verirken temkinli davranacak ve yapılan tahminin 
tamamını faizlere yansıtma eğiliminde olmayacaktır. Faizlerin düzleşme eğilimine girmesi 
anlamına gelen bu durum finansal istikrarı destekleyen bir durum yaratacaktır. Merkez 
Bankalarının faiz politikası olarak faiz düzleştirme kuralını uygulamaması durumunda, yani 
faizleri ilgili dönemdeki gelişmelere bağlı olarak bire bir belirlemesi, piyasa katılımcıları 
tarafında Merkez Bankasının belirli bir faiz politikasına sahip olmadığı, sürekli politika 
değiştirdiği ve izlenen politikanın gücünün zayıf olduğu şeklinde bir izlenim doğurabilir 

(Gerlach- Kristen, 2004). Bu süreçten kaçınmak ve piyasaya doğru sinyal verebilmek adına 
faiz düzleştirme kuralı anlamlı görünmektedir 

 
Finansal sistem içinde önemli bir yer tutan bankaların varlık-yükümlülük dengesini 

kuramadığı dönemlerde, Merkez Bankalarının faizleri düzleştirmedeki başarısı, faiz 
oranlarının tahmin edilebilirliğini arttıracak ve faizleri istikrarlı hale getirecektir. Faizlerin 
düzleşmesi ise bankaların varlık-yükümlülük dengesizliğinden kaynaklanan risklerin 
azalmasına yardımcı olacaktır.  

 
Faiz düzleştirme kuralının finansal istikrarın sağlanması sürecinde açıklanan özellikleri 

ile birlikte, kuralını uygulanması ve yüksek faiz düzleştirme katsayısı para politikasının 
finansal istikrarı sağlama ve sürdürme şansını arttırır. Daha açık olarak faiz düzleştirme 
kuralının uygulanması ve yüksek nispeten yüksek düzleştirme katsayısı, para politikasının 
finansal istikrarı amaçladığına, finansal istikrarı sağlama ve sürdürme gücünün yüksek 
olduğuna işaret eder. Bununla birlikte ilgili kural değerlendirilirken Merkez Bankasının diğer 
para politikası uygulamaları ve etkin denetim – gözetim yapan kurumun finansal istikrara 
yönelik uygulamaları da göz önünde bulundurulmalıdır. İlgili bu uygulamaları, faiz düzleştirme 
kuralının yorumlanmasında bir alt yapı olarak düşünmek ve veri olarak kabul etmek 
gerekmektedir. Bu açıdan finansal istikrarın sağlandığı ve sürdürüldüğü sonucuna ulaşmak 
için finansal istikrara yönelik diğer para politikası uygulamaları, etkin denetim ve gözetim 
fonksiyonu da değerlendirilmelidir. 

 
3.3. Ekonometrik Yöntem 
 
En Küçük Kareler (EKK) yönteminde tek denklem olmasıyla birlikte, aynı zamanda 

açıklayıcı değişken modelde dışsal yani bağımsızdır. Eş anlı denklem sistemlerinde ise 
değerleri model içinde belirlenen, denklem sistemlerinde ortak olan değişkenler içsel 
değişkenler (endegenous regressor) adını almakta ve değerleri önceden belirli, yani 
olasılıksız olan değişkenler ise dışsal değişken (predetermined or instrument variable) olarak 
tanımlanmaktadır. Bir değişkenin içsel olduğuna ya da önceden belirlendiğine yazar kendi 
karar vermelidir. Ancak ilgili değişkenlerin gecikmeli değerleri modelde yer alıyorsa (t-n) bu 
değişkenler önceden belirlenmiş (dışsal) değişken olurlar. Çünkü değişkenlerin t 
dönemindeki değerleri bilinmektedir (Gujarati, 2001). Ayrıca bir açıklayıcı değişken önceden 
belirlenmiş değil (olasılıklı) ve içsel yanlılık özelliği taşıyorsa (yani orthogonality koşulunun 
ortadan kalkması) o değişken içsel değişken adını almaktadır (Hayashi, 1997). Ek olarak, 
önceden belirlenmiş (dışsal) değişkenler ile açıklayıcı içsel değişkenler arasında korelasyon 
(korelasyon katsayısı sıfırdan farklı) olmakla birlikte, hata terimleri ile aralarında korelasyon 
katsayısı ise sıfırdır.  

 
ttttt ZXYY υαααα ++++= − 32110          (3.21)   

ttt XbbX ε++= −110      (3.22)               
 
Yukarıdaki 3.21 ve 3.22 nolu denklemlere bakıldığında tY  ve tX  içsel değişkenlerdir. 

Bu değişkenlerin değerleri sistem içinde belirlenmekte ve dolayısıyla tX  , tυ  aralarında 
korelasyon bulunmaktadır. Diğer bir değişken olan tZ  ‘nin değeri ise sistem dışında 
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belirlenmektedir. Dışsal bir değişken olması nedeniyle de tZ  ile tυ  arasında korelasyon 
bulunmamaktadır. 1−tY  ve 1−tX  değişkenleri de sistemde dışsaldır. Ancak bunların dışsal 
yani değerleri önceden belirlenmiş değişken olması için ayrıca ait olduğu denklemdeki hata 
terimlerinin oto korelasyonsuz olması da gerekmektedir (Tarı, 2005). 3.21 ve 3.22 nolu 
denklemler ikilisinde açıklayıcı ve açıklanan değişken ayrımı ortadan kalkmakta; içsel 
değişken ve dışsal değişken kavramları ayrımı ortaya çıkmaktadır. Tanımlanan değişkenlere 
bağlı olarak ilgili değişkenlerin davranış şeklini ortaya koyan eş anlı denklem sistemindeki 
denklemlerin parametrelerinde meydana gelen bir değişiklik ya da sistemde kayma (shift) 
meydana getiren hata terimlerindeki bir değişiklik, diğer denklemi de etkilemektedir. Bu 
nedenle ilgili denklemlerin eş-anlı olarak çözümlenmesi gerekmektedir. 3.21 ve 3.22 nolu 
denklemlerin oluşturduğu eş anlı denklem sisteminde açıklayıcı değişkenlerin tamamı dışsal 
yani değerleri önceden belirlenmiş olmadığından, içsel yanlılık sorununun olması nedeniyle, 
EKK yönetiminin uygulanması durumunda ulaşılacak parametrelerin sapmalı ve tutarsız 
olacağına da dikkat edilmelidir. 

 
Eş-anlı denklem sistemleri ile ilgili yapılan tanımlama ve açıklamalarla birlikte bu 

sistemlere ait parametrelerin ana kütle katsayıları için tek bir tahmin değeri verip 
vermeyeceği konusu olan belirlenme problemi de (identification) yapılan bu çalışma için 
önem arz etmektedir. Eğer eş-anlı denklem sistemindeki denklem sayısı modeldeki içsel 
değişken sayısına eşit ise tek bir tahmin değeri elde etmek yani belirleme yapmak 
mümkündür. Ancak bu durumda modelin eksiksiz olması ile birlikte sistem içindeki bir 
denklemin içerdiği tüm değişkenleri içeren başka bir denklemin olmaması da gerekmektedir 

(Tarı, 2005). 
 

ttt XY υαα ++= 10      (3.23)                
ttt XZ ηαα ++= 10      (3.24)               

 
tt ZY =        (3.25)                

tttt XY εααα +Ψ++= 210     (3.26)10  
                                    

şeklinde tanımlanan bir eş-anlı denklem sisteminde 3.23 veya 3.24 denklemlerinden 
herhangi birinin parametrelerinin tahmin edilmeye çalışılması durumunda, hangi denklemin 
tahmin ediliyor olacağı konusu yani denklemlerin belirlenmesi konusunda sorun 
yaşanacaktır. Çünkü sistemde hiçbir dışsal değişken açıklayıcı değişken olarak 
bulunmamakta iki denklem de tek ve aynı açıklayıcı değişkeni içermektedir. Bu eş-anlı 
denklem sistemindeki denklemlerin belirlenmesi için açıklanan değişkenlere ait ek bilgiye 
ihtiyaç duyulmaktadır. 3.28 ve 3.29 nolu denklemlerde hata terimleri içinde bulunan, tahmin 
edilen tY  ve tZ ’de kayma (shift) yaratan ve gözlemlenebilen (observable) dışsal 
değişkenlerin belirlenmesi ve sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Belirlenen bu değişken, 
ki burada 3.26 nolu denklemde tΨ  ile gösterilmiştir, hata terimleri ile ilişkisiz, denklemdeki 
açıklayıcı içsel değişken ile ilişkilidir (Hayashi, 1997). Aksi durumun olması durumunda ise, 
aynı ve tek içsel değişken içeren bu eş-anlı denklem sisteminin tahmin edilmesi mümkün 
olmayacaktır.  

 
Sonuç olarak 3.23 nolu denklem 3.26 nolu denklem haline getirilerek yani bir dışsal 

gözlemlenebilen açıklayıcı değişken eklenerek ek bilgi üretilmesiyle birlikte, sistemdeki her 
denklem belirlenmiş ve böylece eş-anlı denklem sistemi tahmin edilebilecek hale getirilmiş 
olacaktır. Belirlenme ile ilgili olarak sisteme çok fazla dışsal açıklayıcı değişken eklenmesi 
durumunda aşırı belirlenme, çok az dışsal açıklayıcı değişken eklenmesi halinde eksik 
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belirlenme, sistemin eksiksiz hale gelmesini sağlayacak kadar bilgi setinin kullanılması 
durumunda ise tam belirlenme durumu ortaya çıkacaktır.  

 
Belirlenme sorunu ile ilgili olarak literatürde iki ölçüt bulunmaktadır. Bunlar sayma 

koşulu ve sıra koşulu olarak adlandırılmaktadır. Sayma koşulu (Order Condition) ile ilgili 
genel açıklama aşağıda verilmiştir11 (Hayashi, 1997). Diğer belirleme yöntemleri için Hayashi 

(1997), Verbeek (2004), Greene (2002)’e bakılabilir. 
 

LK ≥    (Aşırı Belirlenme) 
LK ≤    (Eksik Belirlenme) 
LK =    (Tam Belirlenme) 

 
Sayma koşulu bir denklemin belirlenme derecesini göstermek için kullanılmaktadır. 

Sayma koşulu bir denklemin belirlenip belirlenmeyeceğini ortaya koymak için gerekli ancak 
yeterli bir koşul değildir. Bu nedenle ikinci ölçüt olan Sıra Koşulu (Range Condition)’na da 
bakmak gerekmektedir. Sıra koşuluna göre, N tane içsel değişkeni olan N denklemli bir eş-
anlı denklem sisteminde diğer denklemlerde yer alan ancak bir denklemden dışlanmış 
değişkenlerin katsayılarından oluşturulacak (N-1)(N-1) boyutlu sıfır olmayan en az bir tane 
determinant elde edilebilmesi durumunda belirlenme mümkün olmaktadır12 (Gujarati, 2001). 
Ancak sıra koşulunu hesaplamak çok fazla denklem barındıran eş-anlı denklem modellerinde 
güçleşeceğinden sayma koşulu genel olarak belirlenme için yeterli olarak kabul edilmektedir 

(Harvey, 1990). 
 
Yapılan bu açıklamalara ek olarak eksik belirlenme durumunda sistemdeki 

parametreleri doğru belirlemek mümkün olmamakta, sistemin parametreleri çözümsüz 
olmaktadır. Tam belirlenme durumunda ilgili eş-anlı denklem sistemini Dolaylı EKK yönetimi 
ile tahmin ederek ana kütle katsayılarına yönelik olarak tek bir tahmin edici bulmak 
mümkündür. Aşırı belirlenme durumunda ise Dolaylı EKK yöntemi ile ana kütle katsayılarına 
yönelik olarak tek bir çözüm, tek bir tahmin edici bulmak mümkün olmayacaktır. Ancak GMM 
yöntemi, aşırı belirlenme durumunda tutarlı ve etkin tahmin ediciler üretmek için kullanılacak 
bir yöntem olmaktadır 13.  

 
Aşırı belirleme durumu sapmasız ve tutarlı tahmin edilme açısından üzerinde durulması 

gereken önemli bir durumdur. Anderson ve Hsiao (2003)’e göre, açıklayıcı içsel değişkenlerin 
farkları ile GMM tahmini yapmak hem sapmasız hem de tutarlı tahmin ediciler üretmek için 
yeterli değildir. Bu tahmin ediciler tutarlı olmamaktadır. Anderson ve Hsiao (2003)’de 
açıklayıcı değişken olarak )( 21 −− − tt YY  yerine araç değişken olarak )( 32 −− − tt YY , 2−tY  veya 

3−tY ’ün kullanılması önerilmiştir. Ancak bu durumda da tahmin ediciler tutarlı olmalarına 
rağmen sapmasız (etkin) değildir. Bu değişkenler açıklayıcı içsel değişkenlerle ilişkili ve hata 
terimleri ile ilişkili değildirler (Baltagi, 2005). Bu sonuca rağmen, tutarlı tahmin ediciler elde 
edilememesinin arkasında, araç değişkenlerin yeterli olmaması yatmaktadır. Bu noktada 
açıklayıcı ve açıklanan değişkenlerin olası tüm gecikme değerlerini araç değişken olarak 
kullanmak yani araç değişken sayısını arttırmak sapmasız (etkin) ve tutarlı tahmin ediciler 
elde etme noktasında çözüm olmaktadır14. Bu sayede GMM tahmin edicileri açıklayıcı ve 
açıklanan değişkenlerin olası tüm gecikmelerini araç değişken olarak kullanabilecektir15. 

 
Açıklayıcı değişken ya da parametre sayısından daha fazla araç değişken kullanılması 

durumda yani aşırı belirlenme durumunda kullanılan araç değişkenlerin 
yeterliliğinin/geçerliliğinin de test edilmesi gerekmektedir (the test of overidentifying 
restrictions). Diğer bir ifade ile kullanılan araç değişkenler hata terimleri ile ilişkisiz olmalıdır. 
Bu test için kullanılan Hansen (1982) J İstatistiğinden bahsetmek gerekmektedir. Parametre 
sayısından daha fazla araç değişken kullanılması sonucu J istatistiğinin bu amaçla 
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kullanılması durumunda, ilgili hesaplamaların yapılması ile birlikte sıfır hipotezi (H0) “aşırı 
belirlenme durumunda tüm araç değişkenler yeterli/geçerlidir” (valid overidendifying 
restrictions/overidentifying restrictions are satisfied) şeklindedir. Sıfır hipotezinin kabul 
edilmesi ile tutarlı ve etkin tahmin ediciler üretilebilmektedir16. Bu amaçla J istatistiğinin 
kullanılması için istatistiki değerin gözlem sayısıyla çarpılması gerekmektedir. Karar için ise 

2χ  tablosu kullanılır ve serbestlik derecesi, dışsal değişken sayısından parametre sayısının 
çıkarılması ile bulunur (Newey ve West, 1987). Hesaplanan J istatistiği tam belirleme ve aşırı 
belirleme durumlarında her zaman pozitif değer üretir. Ancak ilgili değer ne kadar küçük ve 
olasılık değeri ne kadar büyük ise kullanılan araç değişkenlerin geçerliliği o kadar yüksek 
olacaktır. Sıfır hipotezinin kabulü ile birlikte araç değişken kullanmak tahmin tekniği 
açısından güçlü bir yaklaşımdır. Ayrıca sıfır hipotezinin kabulü altında örneklemin çok büyük 
olması, daha etkin katsayılar üretilmesine de yardımcı olacaktır.  

 
 
Eş-anlı denklem sisteminin şu varsayımları sağladığı kabul edilmektedir (Hayashi, 

1997);  
 

iii zy εδ +′=    (i=1,2……,n)                         (3.27) 
 
Sistemde tahmin edilen denklemler 3.27 nolu denklemdeki gibi lineerdirler. Burada iz  

tahmin edici (regressor), içsel ve önceden belirlenmiş değişkeleri kapsayan, L-boyutlu 
vektörüdür. δ  katsayı vektörü ve iε  ise gözlemlenemeyen değişkenleri içeren hata terimidir. 
3.28 ve 3.29’da ix ’nin K-boyutlu enstrüman17 (instrument) vektörü olması ile iw ’nin tek ve 
( iii xzy ,, )’nin sabit olmayan elementlerini göstermesi varsayımı altında, iw  ortaklaşa (jointly) 
durağan ve türetilmiştir (ergodic). 

 
Bütün gözlem (i) ve ix  olarak tanımlanmış “k” kadar önceden belirlenmiş değişkenler 

için, ix  ile hata terimleri “ iε  “ arasında orthogonality vardır. Yani aralarında korelasyon 
yoktur.   

0)( , =ikixE ε    (k=1,2…….,K)         (3.28)      
 
ya da  
 

( )[ ] 0. =′− δiii zyxE    iii xg ε⋅≡   ( ) 0=igE          şeklindedir. 
 
Sıra koşuluna burada yeniden dönersek, aynı zamanda şu eşitlikler de yazılabilir; 
 

( ) ( )δδ iiiii zyxwgg ′−⋅≡= ;   ( )[ ] 0; =δiwgE            (3.29)      
 
 3.29 nolu denklem orthogonality koşulunun sadece farklı açıdan ifade edilişidir. δ ’nin 

varsayımsal değeri ifade etmesi altında şunu da yazmak mümkündür; 
 

( )[ ] 0; =δiwgE        (3.30)   
         

Buna göre eş anlı denklem sisteminin gerçek çözümü olan δ , 3.30 nolu eşitlikteki 
varsayımsal değer olan  δ ’yi tam tahmin etmektedir. Bu durumda ancak ve ancak δδ =  



Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı 

48 

olduğu için belirlenme (identified) sağlanmıştır (Hayashi, 1997). Yani denklem tahmin 
edilebilir.  

 
MM (Method of Moments)’in temel noktası ise )(δg ’in değerini sıfır yapmasıdır. 

)(δg ’yi şu şekilde tanımlamak mümkündür (Hayashi, 1997); 

( )∑
=

′−⋅=
n

i
iii zyxng

1
/1)( δδ  

         = δδ xzxy

n

i

n

i
iiii Sszxnyxn −≡⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ′−⋅∑ ∑
= =1 1

/1/1   (3.31)               

)(δg ’nin değerinin sıfır olması durumunda; 

∑ ∑
= =

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ′=⋅
n

i

n

i
iiii zxnyxn

1 1
/1/1 δ      (3.32)   

δxzxy Ss =  
 
eşitliği sağlanmış olmaktadır. Ancak bu durum tam belirlenme koşulu altında 

gerçekleşmekte aşırı belirlenme durumu altında ise )(δg =0 sağlanamamaktadır. Aşırı 

belirlenme durumunda18 , K>L, )(δg =0 koşulu sağlanamamaktadır19. Ancak GMM yöntemi 

bu noktada bir çözüm olmakta ve GMM ile )(δg ’nin değerini sıfıra yaklaştıracak δ  değeri 
seçilebilmekte, tek ve tutarlı tahmin edici üretebilmektedir (Hayashi, 1997). 

 
Yukarıda açıklanan koşulu şu şekilde ifade etmek de mümkündür, ( ){ } 0,, =ii xzfE δ  

‘nin R elementli vektör fonksiyonunun moment koşulu olması durumunda (fonksiyonun 

beklenen değeri sıfır iken) ve ∑
=

≡
n

i
ii zwfng

1
),,(/1)( δδ  g fonksiyonunda R tane elementi 

sıfıra eşitleyerek δ  katsayı değerini tek ve tutarlı olarak elde etmek mümkündür. Ancak bu 
durum moment koşulu R’nin modeldeki parametre sayısına eşit olması koşulu altında 
geçerlidir. Moment koşulunun modeldeki parametre sayısından fazla olması durumunda R 
tane elementi sıfıra eşitleyerek, katsayı değerini tek ve tutarlı olarak elde etmek mümkün 
olamamaktadır. Bu durumda GMM yaklaşımı, tahmin ediciyi, R tane elementi sıfıra 
yaklaştıracak, ( ){ } 0,, ≅ii xzfE δ , şekilde seçerek, tek ve tutarlı tahmin ediciyi elde eder 

(Verbeek, 2004). 
 
4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Finansal İstikrarı Sağlama Gücünün 
Faiz Düzleştirme Kuralı İle Testi 
 
Faiz düzleştirme modeli ile ilgili iki ana yaklaşım bulunmaktadır. Birinci yaklaşıma göre, 

Merkez Bankaları faiz oranlarını düzleştirerek, gelecekteki faizlerin tahminini kolaylaştıracak 
bir yol oluşturmaktadır. Kısa vadeli faizlerle ilgili önsel bir düzleştirme oranının belirlenmesi, 
faizlerin istikrarlı hareket etmesini sağlamaktadır (Lowe, 1997). İkinci yaklaşımı göre ise, 
Merkez Bankaları belirledikleri hedef (arzu edilen) faiz oranına göre, ki bu faiz oranı 
belirlenmiş makro ekonomik değişkenlere göre hareket eden bir faizdir, kısa vadeli faizleri 
ayarlama yoluna giderler. Bunu gerçekleştirirlerken de oluşturulan faiz düzleştirme modeline 
bağlı olarak, faizleri düzleştirmeye yani hedef faizdeki değişimin sadece belirli bir oranını ilgili 
dönemde; kalan kısmını ise diğer dönemlerde yansıtmaya, faizleri bu şekilde ayarlamaya 
yönelirler (Lowe, 1997). TCMB için tahmin edilecek faiz düzleştirme modelinde ikinci 
yaklaşımdan yararlanacaktır.  
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Günümüz Merkez Bankaları para politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranlarını çok 
yoğun olarak kullanmaktadırlar. Bu kapsamda Mayıs 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 
(GEGP) sonrasında TCMB’ nin kısa vadeli faiz politikası üzerindeki etkinliğinin arttırılmasına 
öncelik verilmiştir. Bu önceliğin amacı piyasa faizleri ve finansal sistem üzerinde önemli bir 
ağırlığı bulunan kısa vadeli faiz aracın etkin (bağımsız) bir şekilde TCMB tarafından 
kullandırılmasını sağlamaktır. Ancak böyle bir bağımsızlık altında Merkez Bankasının 
finansal sistemden kaynaklanan risklere yönelik kısa dönemli faiz politikası izlemesi mümkün 
olacaktır. Özellikle amaç ve araç bağımsızlığı da GEGP ile TCMB’ye verilmiştir. 

 
2001 yılından itibaren para politikası sürecinde etkinliği artan kısa vadeli faiz aracı 

olarak Bankalar arası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo 
Pazarında uygulanan faiz oranları kullanılmaktadır. Kurların dalgalanmaya bırakılmasının da 
etkisiyle, kısa dönemli faiz politikasının en önemli ve etkin araç haline geldiği 2001 
sonrasında, TCMB enflasyonu düşürme amacıyla da kısa dönemli faiz aracını etkin bir 
şekilde kullanmış, bu süreçte çeşitli makro büyüklüklerin gelecek enflasyon üzerine etkileri 
göz önünde tutulmuştur. TCMB para politikası uygulamalarının temelinde parasal 
büyüklükleri kontrol ederek enflasyon hedefini etkilemek yer almamaktadır. Uygulanan para 
politikasının temelinde kısa vadeli faiz politikasının etkinliğini arttırmak yer almaktadır. 

 
2001 öncesi TCMB’nin finansal istikrara yönelik uygulamaları olmuş ve sistemdeki 

dalgalanmalar giderilmeye çalışılmıştı. 2001 sonrası yapılan değişikliklerle birlikte para 
politikasının katı kurallardan kurtarılması ve esnek bir yapıya kavuşması, finansal istikrara 
yönelik politikalarda etkinliğe katkı sağlamıştır. Bu açıdan faiz düzleştirme kuralının TCMB 
için test edilmesi sürecinde Güçlü Ekonomiye Geçiş Sonrası dönemin alınmasının en önemli 
nedeni, kısa dönemli faiz politika aracı üzerinde TCMB’ nin bu dönemden sonra tam bir 
etkinliğe ve hakimiyete sahip olmasıdır.  

 
4.1. Kullanılacak Değişkenler ve Veri Seti 
 
2001/05 – 2011/12 dönemini kapsayan, Türkiye’de para politikasının finansal istikrarı 

sağlama gücüne yönelik olarak yapılan bu analizde kullanılan değişkenler ve bu 
değişkenlerin veri setleri aylık değerler olarak, TCMB internet veri tabanı, TC Hazine 
Müsteşarlığı ve IMF’nin IFS veri setinden derlenmiştir. 2001 Mayıs’ın veri setinin başlangıcı 
olarak alınmasının nedeni, Türkiye ekonomisinde dönüşüm olarak kabul edilebilecek ve 
TCMB’nin özerkliğin de önemli bir aşama olan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın 
başlangıç tarihi olmasıdır20. Değişkenler cari ve gecikmeli dönem değerleriyle modelde 
kullanılmıştır. Clarida, vd. (2000)’de belirtildiği gibi gelecek dönem değerleri yerine cari 
dönem değerlerin modelde kullanılması, yapılacak tahminler için bir dezavantaj 
yaratmamaktadır. Enflasyonun gecikmeli değeri ve çıktı açığının gecikmeli değeri yeterli 
istatistiki sonuçlar vermektedir (Clarida, vd., 2000). 

 
Modelin üç aylık yerine aylık değerler üzerinden oluşturulmasının nedeni, Merkez 

Bankalarının kısa dönem faiz politikalarında aylık değişimler yapılmasıdır. Üçüncü bölümde 
verilen bilgiler ışığında Rudebusch (2002)’de de belirtildiği gibi, uygulanan faiz politikası 
hakkında sağlıklı sonuçlar üretebilmek için aylık veri seti daha etkin görünmektedir. Ek olarak 
2008 Global Finansal Kriz sürecinde meydana gelebilecek şokları göz ardı etmemek adına 
aylık analiz de gerektirmektedir. Modelde yer alan değişkenleri şu şekilde tanımlanmak 
mümkündür. 

 
Yapılan bu çalışmada tahmin edilmeye çalışılacak bağımlı değişken kısa dönem faiz 

oranıdır. Bu faiz oranı “ tr ” için TCMB Bankalar arası Para Piyasası Faiz Oranı kullanılmıştır. 
Kısa dönem faiz oranı için bu serinin seçilmesinin ana nedeni, para piyasasında işlemlerin 
yoğunluklu olarak bankalar arası para piyasasında gerçekleşmesi ve bu piyasanın 
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ekonomide meydana gelen gelişmelere (bu çalışma açısından merkez bankası tepki 
fonksiyonundaki “ *r ” değişkenlere) hızlı tepki göstermesidir. İkinci neden ise, 2001 yılından 
itibaren TCMB tarafından kısa vadeli faiz aracı olarak, Bankalar arası Para Piyasası ve 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarında uygulanan faiz oranlarının 
kullanılıyor olmasıdır. Merkez Bankası etki tepki fonksiyonu veya arzu edilen (desired) faiz 
oranı olarak literatürde kullanılan faiz oranı ise aşağıda açıklanan değişkenler aracılığı ile 
tahmin edilecek ve oluşturulacaktır21.  

 
4.4 nolu denklem sisteminde Merkez Bankası etki tepki fonksiyonunda yer alan 

değişkenlerden ilki, enflasyon oranıdır “ tπ ”. Bu değişken, arzu edilen faiz oranını gösteren 

“
*
tr ” Merkez Bankası etki tepki fonksiyonunda TÜFE’deki yüzde değişim olarak yer almıştır. 

Ancak faiz düzleştirme kuralı açısından önemli olan, enflasyonun beklenen değerden 
sapmasının hesaplanmasıdır. Beklenen (hedeflenen) değer serisi mevcut olmadığından 
bunun yerine Hodrick – Prescott (HP) Filtresinden yararlanılmıştır22. HP filtre sayesinde ilgili 
seriden, kısa dönem dalgalanmalar arındırılarak bir büyüme trendi oluşturulmaktadır. 
Enflasyonun beklenen değerinden sapması yerine de doğrusal olmayan bu trendden 
sapması kullanılmıştır.  

 
Diğer bir değişken ise çıktı açığıdır “ ty ”. Çıktı açığı serisi, 1998 fiyatları ile reel GSYİH’ 

nın, enflasyonda olduğu gibi, HP filter ile oluşturulan büyüme trendinden sapması 
şeklindedir. Çıktı açığı hesaplanmadan önce GSYİH serisi mevsimsellik özelliği 
gösterdiğinden mevsimsellikten arındırılmıştır. HP filter’den yararlanılmasının nedeni, aylık 
olarak GSYİH’ya ait bir beklenen (hedeflenen) değer serisinin olmamasıdır. Ek olarak bu 
sapma diğer ifade ile çıktı açığı, çıktının doğrusal olmayan trendinden sapmasının yüzde 
değeri olarak Taylor (1993)’deki gibi hesaplanmıştır. Hesaplama 4.1 nolu denklemde 
verilmiştir.  

 
100/)( ∗−= ∗∗ yyyytt        (4.1) 

 
Enflasyon ve çıktı açığı Klasik Taylor kuralından beri Merkez Bankası tepki 

fonksiyonunda geriye veya ileriye dönük dönemler olarak kullanılagelmiştir. Ancak 
gözlemlenmeyen – ihmal edilmiş değişkenlerin olması gözlemlenmeyen değişken hipotezine 
(Unobserved Variable Hypothesis) göre sahte faiz düzleştirmeye yani olduğundan daha 
yüksek bir ρ  katsayısına neden olmaktadır. Klasik faiz düzleştirme kuralında ihmal edilmiş 
değişkenlerin varlığından dolayı finansal piyasalardaki stresi ortaya koyacak değişkenlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan Türkiye ekonomisi için yapılan bu çalışmada bu tür 
değişkenlere yer vermek hem bu eksikliğin giderilmesine ve faizin gerçek seyrinin 
yakalanmasına yardımcı olacak hem de para politikasının finansal istikrarı sağlayıp 
sağlamadığına ve sağlama gücüne yönelik yapılacak analizlere yardımcı olacaktır. 4.2 nolu 
denklemde gösterilen ve “z” ile sembolize edilen ihmal edilmiş değişkenler arasında 
sayılabilecek ve TCMB kısa vadeli faiz politikası için tahmin edilecek 4.4 nolu modelde yer 
verilen değişkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 
İhmal edilmiş değişkenler arasında sayılan ve genelde kullanım alanı bulan hisse 

senetleri fiyatlarına “ timkb ” 4.4 nolu modelde de yer verilmiştir. Hisse senetleri fiyatlarını 
modele katmak için İMKB 100 endeksi kapanış fiyatları alınmıştır. 4.4 nolu modelde, yüzde 
değerler olan faiz oranları, enflasyon ve çıktı açığı dışındaki değişkenler yüzde değişim 
halinde kullanılmıştır23. Bu kapsamda “ timkb ” değişkeni de modelde bir önceki aya göre 
yüzde değişim olarak yer almıştır. Tüm veri seti içinde eksi değerler olmasından dolayı 
değişkenlerin logaritmaları alınamamıştır.  
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Merkez Bankası etki tepki fonksiyonunda yer verilen diğer bir değişken ise döviz 
kurudur “ tkur ”. Bu bağlamda 4.4 nolu modelde döviz kuru olarak TL/$ satış kuru 
kullanılmıştır. Dolar kurunun kullanılma nedeni ise döviz piyasasında hacim olarak doların 
ağırlığının diğer para birimlerine oranla yüksek olmasıdır. Döviz kuru değişkeni de yüzde 
değişim şeklinde kullanılmıştır.  

 
Finansal piyasalardaki stresi modele katmak için kullanılan diğer bir değişken ise altın 

fiyatlarıdır “ taltin ”. Aylık Cumhuriyet altın fiyatları 4.4 nolu modelde yüzdelik değişim 
şeklinde kullanılmıştır.   

 
Kullanılan diğer bir değişken ise, Türkiye finans piyasaları için önemli bir gösterge olan 

hazine borçlanma faiz oranıdır “ thazine ”. Türkiye ekonomisinde hazine fon piyasasındaki en 
büyük alıcı ve satıcıların başında geldiği için hazinenin borçlanma maliyeti yani hazinenin 
borçlanma faiz oranı, finans piyasası hakkındaki gelişmeleri göstermesi açısından önemlidir. 
Castelnuovo (2003), Gerlach-Kristen (2004), Sack (2004) ve Driffill, vd. (2006) adlı 
çalışmalara bakıldığında devlet kağıdı ve aynı vadeli özel sektör kağıdı arasındaki fark 
alınmış ve risk marjı olarak kullanılmıştır. Ancak Türkiye ekonomisinde özel sektörün 
çıkardığı bono/tahvil ve hazinenin çıkardığı bono/tahvil için zaman serisi verilerinin olmaması 
ya da eşleşmemesi nedeniyle hazine borçlanma faizleri doğrudan kullanılmıştır. Ancak bu tür 
bir uygulama da finans piyasalarında oluşan riski ortaya koyabilecek güçtedir. Bu nedenle 
4.4 nolu Merkez Bankası tepki fonksiyonun da hazine yıllık bileşik faiz oranına yer 
verilmiştir24.  

 
Türkiye ekonomisi için Merkez Bankası tepki fonksiyonunun oluşturulmasında 

yukarıdaki değişkenlerin yanında uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeleri gösterecek 
değişkenlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Merkez Bankaları kısa vadeli faiz politikalarında 
uluslararası finansal piyasalardaki gelişmeleri de dikkate aldıklarından bu piyasaların 
etkisinin 4.4 nolu modelde gösterilmesi için ABD 10 yıllık tahvilin faizi “ tabd ” ve Dolar/Yen 
kuru “ tpyen ” kullanılacaktır. Bu iki değişken uluslararası finans piyasalarındaki stresi 
gösterebilmesi açısından önemli değişkenlerdir. Özellikle bu iki değişkenin seçilmesinin 
arkasında şu nedenler yatmaktadır;  

 
ABD 10 yıllık tahvilin faizi gösterge faiz olarak uluslararası finansal piyasalarda 

kullanılmakta ve bu tahvile ait piyasa hacmi önemli boyutlara ulaşmaktadır. Uluslar arası 
finansal piyasalar açısından önemli olan ABD ekonomisindeki değişimi ve oluşabilecek riski 
ortaya koyabilecek bir değişken olarak bu faiz serisi ve bu serideki değişimler, Merkez 
Bankaları için uluslararası finansal piyasalardaki değişimin yönünü tahmin etmede ve buna 
göre politika oluşturmada önemli sinyaller üretebilmektedir.  

 
 İkinci olarak Dolar/Yen paritesinin modelde kullanmasının birinci nedeni, Japon 

ekonomisinde ve dolaylı olarak Uzak Doğu ekonomilerindeki finansal fonların, uluslar arası 
piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yaptıkları hareketleri modele katmaktır. İkinci nedeni 
ise ihracata dayalı ekonomik yapılanmaya sahip olan Japonya ekonomosinde ve dolaylı 
olarak uzakdoğu ekonomilerinde yaşanan risklerin etkilerini modelde görebilmektir. Bu 
çerçevede Dolar/Yen paritesinde yaşanan yükselişler (Yen’in Dolar karşısında değer kaybı) 
Merkez Bankaları açısından önemli bir gösterge olmaktadır. Aynı durum paritede yaşanan 
düşüşler için de geçerlidir. İlgili değişken yine bir önceki aya göre yüzde değişim olarak 
kullanılmıştır.  

 
Driffill, vd., (2006)  adlı çalışmada risk marjı olarak ve uluslararası etkiyi gösterme 

adına, 3 aylık euro/dolar gelecek sözleşmeleri faizi ile aynı vadeli FED’in fon (fund) faizinin 
bugünkü değeri arasındaki fark kullanılmıştır. Bu şekilde FED’in tepki fonksiyonunda 
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uluslararası etki gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak bu tür veri setinine Türkiye ekonomisi için 
ulaşılamaması nedeniyle uluslararası etkiye yukarıda açıklandığı şekilde yer verilmiştir.  

 
4.2. Model 
 
İhmal edilmiş değişkenleri içerecek şekilde geliştirilen 4.2 nolu eşanlı denklem sistemi, 

Türkiye’de para politikasının finansal istikrarı sağlama gücünün analizi için, 4.3 ve 4.4 nolu 
denklemlerden oluşan eşanlı denklem sisteminde, yukarıda açıklanan değişkenlere göre 
uyarlanmıştır. 

 
tttttt zypprr ηγβαπ +++−+= − ))(1(1     (4.2)            

ttttt zyr εγβαπ +++=∗
      

 
Merkez bankası tepki fonksiyonunu oluşturmak için ihmal edilmiş (gözlemlenmeyen) 

değişkenler ile genişletilen TCMB etki tepki fonksiyonu tr *  ‘yi (arzu edilen faiz oranını) içeren 
4.3 nolu eşanlı denklem sistemi aşağıdaki gibidir. Oluşturulan faiz düzleştirme modeli de aynı 
eş anlı denklem sistemi içinde tr  ile gösterilmiştir. 

 
Türkiye’de para politikasının finansal istikrarı sağlama gücüne yönelik olarak 

oluşturulan Merkez Bankası etki tepki fonksiyonunun meydana getirilmesinde, iktisadi olarak 
şöyle bir yaklaşım izlenmiştir. Klasik Taylor kuralından itibaren faiz kuralı ile ilgili çalışmalarda 
yer alan enflasyon ve çıktı açığı ile ilgili değişkenlerin yanında, finansal bazı değişkenlere, 
Merkez Bankalarının finansal piyasalardaki durumu göz önünde bulundurması ve bu 
piyasalarda meydana gelen gelişmelere kısa vadeli faizler ile yanıt vermesi nedeniyle yer 
verilmiştir. Bunun için ise finansal piyasalarda ağırlı olan hisse senedi, döviz ve altın 
piyasalarının yanında, tahvil-bono piyasasına da yer verilmiş bunun için hazinenin borçlanma 
maliyeti kullanılmıştır25. Ek olarak finansal piyasaların globalleşmesine bağlı olarak 
uluslararası finansal piyasalarda meydana gelen gelişmelerin de Merkez Bankaları için 
önemli olması nedeniyle uluslararası etki de gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun için de ABD 
ekonomisi ve Uzakdoğu piyasaları göz önünde bulundurulmuştur. Etkileri göstermek için 
ABD 10 yıllık tahvil faizi ile Dolar/Yen paritesi kullanılmıştır. 

  

tttt rpprr η+−+= −
*

1 )1(                               (4.3) 

tttttttttt pyenyabdyhazineyaltinykuryimkbyr εγβαπ ++−++−−+= 654321
*      (4.4)  

 
4.3 ve 4.4 nolu denklemlerden oluşan eşanlı denklem sisteminde faiz oranının gecikmeli 
değeri ve arzu edilen faiz oranının işaretleri açıkça görüleceği gibi pozitif beklenmektedir. 
Bunun yanında, 4.4 nolu denklemde yer alan Merkez Bankası tepki fonksiyonundaki (arzu 

edilen faiz oranı) “
*
tr ” değişkenlerin beklenen işaretlerini şu şekilde açıklamak mümkündür26;  

 
Merkez Bankası tepki fonksiyonundaki değişkenlere beklenen işaretler açısından 

sırasıyla bakıldığında enflasyon açığının beklenen işareti pozitiftir. İlgili değişkende pozitif 
sapma olması durumunda TCMB kısa vadeli faizleri arttırarak, ekonomiyi yavaşlatmaya ve 
enflasyon açığındaki bu sapmayı ortadan kaldırmaya çalışacaktır. İkinci olarak çıktı açığı ile 
kısa vadeli faizler arasındaki ilişki de pozitif yönlüdür. Daha önce tanımlanmış olan çıktığı 
açığının olması durumunda ki pozitif olması beklenenden daha hızlı bir büyüme anlamına 
gelmektedir, TCMB kısa vadeli faizleri arttırarak tepki verecek, büyüme hızını düşürmeye 
çalışacaktır.  
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Diğer bir değişken olan hisse senetleri fiyatları ile kısa vadeli faizler arasındaki 
beklenen ilişki ise negatif yönlüdür. Hisse senetlerindeki fiyatlarındaki artışlar (IMKB100 
endeksinin yukarı doğru hareket etmesi) makro ekonomide meydana gelen olumlu bazı 
gelişmelerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Hisse senetleri fiyatlarında meydana gelen bu artışa 
paralel olarak da TCMB bu gidişe kısa vadeli faizleri düşürerek tepki vermesi finansal 
stresteki azalışı desteklemesi beklenmektedir27. Kur değişkeninin beklenen işareti ise 
negatiftir. Kurlardaki yükselişler  (TL’nin değer kaybı) ulusal – uluslararası bazı risklerin 
meydana geldiğini göstermektedir. Bu risklerin özellikle finansal piyasaları olumsuz 
etkilemesini önlemeye yönelik olarak TCMB’nin, kısa vadeli faizleri düşürmesi 
beklenmektedir.  

 
Altın fiyatları ile kısa vadeli faizler arasındaki beklenen ilişki pozitif yönlüdür. Altın 

fiyatlarındaki artışlar uluslararası piyasalarda risklerdeki azalış ve likiditedeki artış ile birlikte 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum bir gösterge olarak kullanıldığında kısa vadeli faizlerin 
arttırılması beklenmektedir. Durumun finansal piyasalarda yukarı yönlü oynaklık yaratması 
riski bu noktada önemli olmaktadır. Ancak altın fiyatlarındaki artış bazı durumlarda risklerdeki 
artış ile birlikte de ortaya çıkmaktadır. Finansal piyasa katılımcıları risklerdeki artışa bağlı 
olarak altını güvenli yatırım aracı olarak görmeleri sonucu bu artış meydana gelmektedir. Bu 
durum gösterge olarak kullanıldığında, finansal istikrarın devamı açısından kısa vadeli 
faizlerin düşürülmesi beklenir. Risklerin finansal istikrarı tehdit etmesi ve oynaklığa neden 
olması ihtimaline karşılık bu tarz kısa vadeli faiz stratejisi önemlidir. Dolayısıyla iki farklı 
nedene bağlı olarak kısa vadeli faiz politikası da farklı olmaktadır. Ancak incelenen dönem 
düşündüğünde birinci açıklanan nedenin daha etkili olduğu düşünülmektedir. 

 
Hazinenin borçlanma maliyetini gösteren faiz oranı ile TCMB’nin belirlediği kısa vadeli 

faizler arasında beklenen ilişki de pozitif yönlüdür. TCMB’nin kısa vadeli faiz oranlarını 
arttırmasına neden olacaktır. Borçlanma maliyetindeki düşüşe bağlı olarak TCMB’nin de kısa 
vadeli faizleri düşürmesi beklenmektedir. 

 
Uluslararası etkiyi göstermek için kullanılan iki değişkenden ilki olan ABD 10 yıllık tahvil 

faiz oranı ile kısa vadeli faizler arasında beklenen ilişki negatif yönlüdür. Gelişmekte olan 
ülkeler açısından durum değerlendirildiğinde bu noktada önemli olan, ABD ve diğer gelişmiş 
ülke Merkez Bankalarının izleyeceği faiz politikasından olumsuz etkilenmemektir. TCMB 
açısından da durum aynıdır. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında (dolayısıyla diğer vadeli faiz 
oranlarında) yaşanan düşüşler sonucu, uluslar arası likiditedeki artışın reel ve finansal 
piyasalarda oynaklık yaratmaması adına, TCMB’nin kısa vadeli faizleri arttırması 
beklenmektedir.  

 
Uluslararası etkiyi göstermek açısından kullanılan Dolar/Yen paritesi ile kısa vadeli 

faizler arasındaki beklenen ilişkide pozitif yönlüdür28. Dolar/Yen paritesinin artması 
uluslararası finansal piyasalarda olumlu gelişmelerin olmasına bağlı olarak japon 
ekonomiside ve dolaylı olarak bu bölgedeki fonların uluslararası finansal piyasalara 
yöneldiğini göstermektedir. Böyle bir durumda fonların ilgili ülkeye girişi ile birlikte finansal 
piyasalarda oynaklık yaratması riskine karşı TCMB’nin kısa vadeli faizleri arttırması 
beklenmektedir. Ancak Dolar/Yen paritesinde yukarı yönlü bir hareket japon ekonomisinde 
bazı risklerin meydana geldiğine de işaret etmektedir. Bu değişken bir gösterge olarak 
düşünüldüğünde dolaylı olarak uzak doğu ekonomilerinde risklerin meydana geldiği de 
söylenebilir. Uluslararası risklerdeki artışa bağlı olarak finansal istikrarın devamı ve 
oynaklıkların azaltılması adına TCMB’nin de kısa vadeli faizler düşürmesi beklenir. Bu açıdan 
bakıldığında ilişki negatif yönlüdür. Ancak incelenen dönem düşündüğünde birinci açıklanan 
nedenin daha etkili olduğu düşünülmektedir. 

 
 
 



Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı 

54 

4.3. Tahmin Sonuçları 
 
4.3 ve 4.4 nolu denklemlerden oluşan eşanlı denklem sistemini GMM yöntemi ile 

tahmin etmeden önce ilgili değişkenlerin durağanlık testleri yapılacaktır29. Augmented 
Dickey-Fuller ve Phillips Perron durağanlık test sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. 
Test sonuçlarına göre 10 yıllık ABD tahvil faizi dışında değikenlerin hepsi düzey seviyesinde 
I(0) durağan çıkmışlardır. Bu sonuca göre tahmin sürecinde sadece ABD 10 yıllık tahvil faiz 
değişkeni I(1) birinci farkı alınarak durağan hale getirilecektir. 

 
      Tablo 1: ADF Testi Sonuçları30 

 
 
      Tablo 2: Phillips Perron Testi Sonuçları31 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal istikrarı sağlama gücüne yönelik 

olarak ihmal edilen değişkenleri içerecek şekilde oluşturulan faiz düzleştirme modeli 4.3 ve 
4.4 nolu denklemlerde gösterilmiştir. Bu modelin GMM yöntemi ile tahmin sonuçları 4.5 ve 
4.6 nolu eşitliklerde ve Tablo 3’te verilmiştir32. Zaman serilerinde otokorelasyon (ardışık 
bağımlılık) sorunu da meydana gelebilir. Muhtemel otokorelasyon sorununa karşı, tahmin 
edilen varyans-kovaryans matrisinde pozitif kesinlik sağlamak için GMM yönteminin tahmini 
sürecinde “Newey-West Fixed Bandwidth” kullanılmış ve “Bartlett Weights” seçilmiştir.  

 
 
 

Değişkenler 
 

 
ADF-t istatistiği 

(Düzey) 
 

 
ADF-t istatistiği 

(Birinci Fark) 

Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli 
rt -3.486*(1) -1,724(1) -10.794*(0) -11.474*(0) 

πt -7.818*(0) -7.817*(0) -9.035*(10) -8.979*(10) 

yt  -2.978**(0) -2.974(0) -11.437*(0) -11.392*(0) 

imkbt -9.723*(0) -9.691*(0) -14.941*(1) -14.880*(1) 

kurt -8.047*(1) -8.022*(1) -13.141*(1) -13.096*(1) 

altint -8.636*(0) -8,609*(0) -13.070*(1) -13.016*(1) 

hazinet -4.411*(2) 2.782(2) -5.763*(2) -6.548*(2) 

abdt -1.756(1) -2.959(1) -8.968*(0) -8.946*(0) 

pyent -11.440*(1) -11.455*(0) -12.722*(1) 12.660*(1) 

 
Değişkenler 

 

 
Phillips Perron -t istatistiği 

(Düzey) 

 
Phillips Perron -t istatistiği 

(Birinci Fark) 
Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli 

rt -5.532*(1) 3.335***(1) -10.794*(0) -11.475*(0) 
πt -7.818*(0) -7.817*(0) -304.175*(10) -301.722*(10) 
yt  -2.978**(0) -2.975(0) -11.437*(0) -11.492*(0) 
imkbt -9.723*(0) -9,691*(0) -14.805*(1) -14.759*(1) 
kurt -8.681*(1) -8.657*(1) -13.401*(1) -13.358*(1) 
altint -8.636*(0) -8.609*(0) -14.363*(1) -14.322*(1) 
hazinet -3.067**(2) -1.455(2) -9.932*(2) -10.252*(2) 
abdt -1.856(1) -3.090(1) -8.968*(0) -8.946(0) 
pyent -11.440*(0) -11.455*(0) -18.495*(1) -18.433*(0) 
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Tutarlı ve etkin tahmin ediciler elde edebilmek adına araç değişkenler de kullanılmıştır. 
4.3 nolu modelin tahmininde araç değişkenler (instrument variable) olarak açıklanan ve 
açıklayıcı tüm değişkenlerin 12 aylık gecikmeleri kullanılmıştır33. Tutarlı ve etkin tahmin 
ediciler elde etmek için ayrıca olası tüm gecikme değerlerinin modele dahil edilmesi 
noktasında sistem 12 dönem gecikmeye izin verdiği için 12 aylık gecikmeler araç değişkenler 
olarak kullanılmıştır.  

 
*

1 09.091.0 ttt rrr += −                    (4.5)                           

pyenabdhazinealtinkurimkbyr ttt 06.03.006.001.002.002.001.014.0* +−++−−+= π     
(58.50) (11.27)    (-100.14)   (-42.13)      (15.15)       (123.70)      

(-28.78)    (41.27)                (4.6)                 
      

                            
Tablo 3: GMM Tahmin Sonuçları 

 
p  α  β  1y  2y  3y  4y  5y  6y  

0.91 0.14 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.06 -0.3 0.06 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
2R = 0.99      S.E. Regression= 0.81  d = 1.16 

S.D. dependent var. = 11.87   J Istatistiği= 0.20   
 

4.5 ve 4.6 nolu model tahmin sonuçlarına bakıldığında bulunan değerlerin istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Tüm parametreler %1 anlamlılık düzeyinde istatistiki 
olarak anlamlıdır. Konuya uygun olarak yorumlandığında, bulunan parametreler arzulanan 
faiz oranı ve gerçekleşen faiz oranındaki değişimi açıklama gücüne sahiptir. Aynı şekilde 

2R ’nin de yüksek bir değer üretmesi modelin bütün olarak da istatistiksel olarak anlamlı, yani 
modelin kısa dönemli faiz oranındaki hareketi açıklama gücünde olduğunu göstermektedir. 
4.5 nolu modelin tahmininde ve arzu edilen faiz oranını oluştururken kullanılan değişkenlerin 
parametre işaretlerine bakıldığında ise, işaretlerin önceden verilmiş beklentilerle uyumlu 
olduğu görülmektedir. Bulunan parametre işaretlerine bağlı olarak, altın ve Dolar/Yen paritesi 
ile ilgili ilk beklentilerin geçerli olduğu da ortaya çıkmıştır. 

 
4.5 ve 4.6 nolu denklemlerde verilen modelde ekonometrik olarak bazı sorunların olup 

olmadığının araştırılması da gerekmektedir. Durbin-Watson istatistiğinin (d) ise 1.16 değer 
vermesi 1. dereceden aynı yönlü ardışık bağımlılığa işaret etmektedir. Ancak açıklanan 
değişken olan kısa vadeli faiz oranının gecikmeli değeri modelde açıklayıcı değişken olarak 
yer aldığı için Durbin Watson testi ekonometrik olarak anlamını kaybetmektedir (1997). Bu 
açıdan Durbin Watson istatistiğini değerlendirmek anlamlı değildir. Bu noktada Breusch 
Godfrey Dizisel Korelasyon Lagranj Çarpanı (LM) testi kullanmak otokorelasyon testi için 
alternatif sunmaktadır34.  İlgili test hata terimlerinin 2 dönem gecikme değerleri ile yapılmış ve 
LM istatistik değeri 8,81 bulunmuştur. Bu değer %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde 2χ  eşik 
tablo değeri ile karşılaştırıldığında ardışık bağımlılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır35. 
Ayrıca Şekil 1’de hata terimlerinin dağılımına bakıldığında ise hata terimlerinin bir önceki 
değerlerinden etkilenmediği yani birbiriden bağımsız dağıldığı da izlenmektedir.  
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Şekil 1: 4.5 No’lu Modelin Hata Terimleri Dağılımı, Gerçekleşen ve Tahmin  
Edilen Değerler 

 
 
Bunun dışında çoklu doğrusallığın olmaması da yani her bir bağımsız değişkenin 

bağımlı değişken üzerindeki net etkisini görmek açısından gereklidir36. 4.5 ve 4.6 nolu 
denklem tahmin sonucuna ait R2 değerinin yüksek olması ve t istatistiklerinin tamamının 
anlamlı olması nedeniyle çoklu doğrusallık sorunu bulunmamaktadır. Aynı şekilde bulunan 
parametreler beklentilerle aynı yönlü çıktığı için de çoklu doğrusallığın olmadığı bu açıdan da 
görülebilir. Son olarak Tablo 4’de ikili korelasyonlara bakıldığında da değişkenler arasında 
çoklu doğrusallığın olmadığı yani korelasyon anlamında güçlü bir şekilde birlikte hareket 
etmedikleri görülmektedir. 

 
               Tablo 4: Değişkenlerin Korelasyon Matrisleri 

 
  tπ  ty  timkb tkur  taltin thazine tabd  tpyen  

tπ  1,00 0,06 0,07 0,01 0,02 -0,06 -0,02 0,03 

ty  0,06 1,00 -0,17 0,01 0,02 -0,06 -0,07 -0,06 

timkb  0,07 -0,17 1,00 -0,63 -0,40 -0,02 0,17 0,10 

tkur  0,01 0,01 -0,63 1,00 0,55 0,11 -0,01 -0,08 

taltin  0,02 0,02 -0,40 0,55 1,00 0,03 -0,11 -0,25 

thazine  -0,06 -0,06 -0,02 0,11 0,03 1,00 -0,04 0,08 

tabd  0,02 -0,07 0,17 -0,01 -0,11 -0,04 1,00 0,36 

tpyen  0,03 -0,06 0,10 -0,08 -0,25 0,08 0,36 1,00 
 

Modelin tahmin yöntemi olan GMM için modeldeki parametre sayısından daha fazla 
dışsal araç (instrument) değişken olması durumunda aşırı belirlenme söz konusudur.  Bu 
durumda kullanılan araç değişkenlerin yeterliliğinin/geçerliliğinin de test edilmesi 
gerekmektedir (the test of overidentifying restrictions). Diğer bir ifade ile kullanılan araç 
değişkenler hata terimleri ile ilişkisiz olmalıdır. J istatistiğinin bu amaçla kullanılması 
durumunda sıfır hipotezi “aşırı belirlenme durumunda tüm araç değişkenler yeterli/geçerlidir” 
şeklinde idi. Sıfır hipotezinin kabul edilmesi ile tutarlı ve etkin tahmin ediciler 
üretilebilmektedir37. 4.5 ve 4.6 nolu denklemlerde verilen modelde de içsel değişkenlerin 12 
dönem gecikmeleri araç (dışsal) değişken olarak kullanılmıştı. Bu nedenle aşırı belirlenme 
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durumunda araç değişkenlerin geçerliliğinin test edilmesi için Hansen J istatistiğine bakmak 
gerekmektedir. Tablo 3’te verilen sonuca göre J istatistiği 0,2 değerini vermektedir. Gerekli 
dönüştürme işleminden sonra ilgili değer “23,267” sonucunu vermekte ve bu değerin olasılık 
değeri ise “0,999” çıkmaktadır. Bu durumda sıfır hipotezi yani “aşırı belirlenme durumunda 
tüm araç değişkenler yeterli/geçerlidir” hipotezi reddedilmez. Ayrıca ilgili araç değişkenler 
modeldeki açıklanan ve içsel açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli değerleri olduğundan, araç 
değişkenler içsel açıklayıcı değişkenlerle ilişkilidir. Bu sonuçlarla bağlı olarak ilgili model ile 
tutarlı ve etkin tahmin ediciler üretilmiştir. Ek olarak Bağımsız değişkenlerin parametrelerinin 
bir bütün olarak anlamlılığının testine yönelik olarak Wald testi de bakmak gerekmektedir. 
Wald test F istatistik değerinin olasılık değeri %1 düzeyinde anlamlı çıkmaktadır. Bu sonuca 
göre bağımsız değişkenlerin parametreleri birlikte anlamlıdır. 

 
Merkez Bankası etki tepki fonksiyonu olan 4.6 nolu modelde yer alan parametrelere 

bakıldığında ise, arzu edilen faiz oranındaki değişimde, enflasyon, hazine faiz oranı, ABD 10 
yıllık tahvil faizi ve kısmen Dolar/Yen paritesinin ağırlığının yüksek olduğu görülmektedir. 
Diğer değişkenler olan çıktı açığı, hisse senetleri, dolar kuru ve altının fiyatlarının etkisi ise 
düşük düzeydedir. Uluslararası etkiyi gösterecek şekilde modelde yer alan diğer değişken 
dolar/yen paritesinin etkisi ise ABD 10 yıllık tahvil faizine oranla düşük bulunmuştur. Merkez 
Bankası tepki fonksiyonunda ulusal finansal piyasalara ait değişkenlerin etkisinin olduğunu 
söylemek mümkündür. Ancak globalleşen finansal piyasalar ve Amerikan ekonomisinin bu 
piyasalarda ağırlığı nedeniyle Amerikan ekonomisinin faiz politikasının TCMB kısa vadeli faiz 
politikasında daha ağırlıkta olduğunu söylemek de gerekmektedir. Aynı şekilde Dolar/Yen 
paritesinin etkisi de göz ardı edilemez.  

 
Tahmin edien değerlerin gerçekleşen faiz oranının ( tr ’nin) hareketini ne kadar 

yakaladığına grafiksel olarak bakmak yapılan çalışma açısından önemlidir. Bu açıdan 
oluşturulan Şekil 1’de gerçekleşen ve tahmin edilen faiz oranları verilmiştir. Şekil 1’de de 
görüldüğü üzere tahmin edilen değerler gerçekleşen faiz oranı serisini yüksek oranda 
yakalamakta yani açıklamaktadır. Şekil 1’de görülen bu duruma göre, 4.6 nolu modelde 
kullanılan değişkenler, gerçekleşen faiz serisinin hareketini açıklama açısından önemlidirler. 

 
Para politikası ve finansal istikrar ilişkisi açısından köprü görevi gören faiz düzleştirme 

kuralına ait Şekil 1’de gösterilen sonuç ile birlikte 4.5 nolu modelde verilen “ p ” katsayısını 
yorumu, yapılan bu çalışmanın en önemli noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın diğer 
kısımlarında açıklandığı üzere istikrarlı ve düzleştirilmiş bir faiz serisi piyasa oyuncuları 
tarafından arzu edilen bir durum olmaktadır. Bu durumun sağlanması ile birlikte diğer 
etkilerinin yanında ilk planda finansal piyasaların istikrar kazanacağı ve bu piyasalara dair 
beklentilerin olumluya döneceği beklenmektedir. Sonuç olarak, faizlerin düzleşmesi ile birlikte 
finansal oynaklıkların azalması ve finansal değişkenlerdeki hareketlerin de düzleşmesi 
beklenmektedir. Bu açıdan Merkez Bankalarının faiz oranlarını düzleştirmesi önem arz 
etmektedir. Faiz Düşleştirme Kuralının Yararları, Finansal İstikrarı Sağlaması ve Para 
Politikası – Finansal İstikrar İlişkisi Açısından Kullanımına ait ayrıntılı açıklamalar üçüncü 
bölümde aktarılmıştı.  

 
p  katsayısının tahmini için oluşturulan faiz düzleştirme modeli klasik bir yapı 

içermemekte yani ihmal edilmiş değişkenleri içerecek şekilde genişletilmiştir. 4.5 nolu 
modelde gösterildiği üzere, yapılan tahmin sonucunda p  katsayısının değeri 0.91 olarak 
bulunmuştur. Sahte faiz düzleştirme katsayısı sorunundan kurtulmak için, bu şekilde bir 
yaklaşım izlenmesinden sonar bile p  katsayısının değeri yüksek çıkmıştır. Faiz düzleştirme 
katsayısı p ’nun 0.91 gibi çok yüksek bir değer vermesi kısa vadeli faiz serisinin yüksek 
oranda bir önceki dönemki değerini takip ettiği, ondaki hareketi taşımakta olduğunu 
göstermektedir. Bu da istikrarlı bir faiz serisi anlamına gelmekte ve piyasa oyuncularına bu 
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sinyali vermektedir. Arzu edilen faiz oranı serisindeki değişimin ise sadece 0.09 puanlık kısmı 
ilgili dönemde kısa vadeli faizlere yansıtılmakta, bu faiz serisindeki değişimin kalan kısmı, 
diğer dönemlerde kısa vadeli faizler tarafından içerilmektedir. Diğer dönemlerde, ki burada 
dönem olarak aylar kullanılmıştır, her dönem değişimin 0.09’lik kısmı yansıtılacak ve en 
sonunda tüm değişim yansıtılmış olacaktır. Daha açık bir ifadeyle Üçüncü bölümde “lag-
mean” olarak tanımlanan formül göre ( p /1- p ) arzu edilen faiz oranındaki değişimin tamamı 
“10 dönem” (ay) sonunda yansıtılmış olacaktır. Politik süredurum olarak da adlandırılan bu 
durumda, kısa vadeli faiz oranı serisi düzleşmiş (smoothing) olmakta ve istikrarlı bir hareket 
sergilemektedir. 

 
Tahmin sonucunda modelin bir bütün olarak anlamlı sonuç vermesi ve 0,91 gibi çok 

yüksek bir p katsayısı bulunması, ilgili dönemde TCMB’nin finansal istikrarı amaçladığını ve 
sürdürmeye çalıştığını göstermektedir. Ek olarak p katsayısının 0,91 çıkması ise faiz 
düzleştirme kuralının tüm dönem boyunca güçlü ve etkin olarak uygulandığını 
göstermektedir. Ayrıca tahmin edilen faiz serisinin Şekil 1’deki gibi gerçek faiz serisini doğru 
tahmin etmesi yapılan çalışmanın sağlıklı olduğuna yönelik önemli bir kanıttır. Bu sonuç 
TCMB’nin finansal istikrara sağlama gücünün yüksek olduğunu göstermektedir. 2001 Mayıs 
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, Bankacılık Yeniden Yapılandırma Programı, BDDK’nın 
etkin ve denetim fonksiyonunu yerine getirmesi ve TCMB’nin kanuni değişikliklerden sonra 
özellikle risklerin arttığı dönemlerde finansal istikrara yönelik pro-aktif ve esnek başarılı para 
politikası uygulamaları, para politikası finansal istikrar analizi için önemli bir altyapı 
oluşturmuştur. Bu altyapı ile beraber, TCMB’nin meydana gelen stres ve oynaklıkları 
azalmaya yönelik faiz düzleştirme kuralına uygun hareket etmesi ise, ilgili dönemde finansal 
istikrarın sağlanması ve sürdürülmesinde adına çok önemlidir. Ulaşılan sonuca bağlı olarak 
inceleme döneminde Türkiye ekonomisinde finansal istikrarın sağlandığını ve 
sürdürüldüğünü söylemek mümkündür.   

 
Sonuç 
 
Finansal istikrar sadece belli başlı otoritelerce değil aynı zamanda para ve maliye 

politikası yapıcıları açısından da önemli bir konu haline gelmiştir. Ancak finansal istikrar 
kavramının tanımlanmasında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Kapsamlı bir tanım ise 
finansal sisteme dair tüm faktörlerin içerilmesiyle mümkün olacaktır. Bu anlamda finansal 
aracılar, organize ve organize olmayan piyasalar, ödeme ve sistemin işleyiş düzeni, sistemi 
destekleyen teknolojik altyapı, yasal ve düzenleyici kanunlar ve düzenleyici kurumların hepsi 
istikrar unsuru içinde göz önünde bulundurulmalıdır. Finansal istikrarsızlığın ortaya 
koyulması ise finansal istikrarın anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Finansal 
istikrarsızlığın karakteristik üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar piyasada ağırlığı bulunan 
finansal varlıkların fiyatlarının temel değerlerinden keskin bir şekilde sapmaları yani trendde 
sert bir kırılmanın olması, piyasanın fonksiyonelliği ve krediye ulaşabilme imkanlarında ulusal 
ya da uluslararası açıdan bozulmaların meydana gelmesi, toplam harcamalarda ekonominin 
üretebilme yeteneğini olumsuz yönde etkileyecek artış ya da azalış şeklinde sapmaların 
yaşanmasıdır.  

 
Merkez Bankaları tarihsel süreç ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, bankaların 

bankası haline gelmiş ve bu durum finansal sistemin işleyişi ile ilgili olmasına temel teşkil 
eden durumların en önemlisi olmuştur. Merkez Bankaları ve finansal kurumlar ile zaman 
içinde oluşan organik bağ da sistemin işleyişi açısından Merkez Bankalarına sorumluluk 
yüklemeye başlamıştır. Bankaların parasal sisteme büyük oranda entegre olmaları, para 
yaratma sürecinde büyük rol üstlenmeleri ve parasal sistem içinde kilit rol üstlenmeleri 
Merkez Bankalarının bu kurumlar ve dolayısıyla finansal sistemin işleyişine duyarlı hale 
gelmesine de katkı sağlamıştır. Merkez Bankalarının temel amacının fiyat istikrarını 
sağlamak olmasının yanında, artık finansal istikrarı da sağlayacak politikalar üretmesi de 
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gerekmektedir. Merkez Bankasının müdahalesini gerektiren neden finansal sisteminin 
kendisinden kaynaklanmaktadır. Finansal sistem kendi içinde istikrarsızlık yaratma ve bu 
istikrarsızlığı etrafa yayma eğilimine sahiptir. 

 
Merkez Bankalarının finansal istikrarı sağlama sorumluluğu altında yatan ilk neden 

olarak Merkez Bankalarının yasal ve uygulamada piyasalara gerekli likiditenin 
sağlanmasında tek mercii olarak görev yapması yatmaktadır. İkinci neden olarak, Merkez 
Bankalarının yetki alanında olan ödemeler sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması 
gerekliliği yer almaktadır. Üçüncü neden olarak, banka sistemi reel ekonomiye kaynak 
aktarma sürecinde köprü görevi görmesi yer almaktadır. Son neden olarak ise, finansal 
istikrar ve fiyat istikrarı arasındaki ilişki bulunmaktadır. Merkez Bankalarının finansal istikrarı 
hedef olarak almaları ve sistem içinde etkin rol üstlenmeleri çeşitli sorumluluklar da 
getirmektedir. Merkez Bankaları bu anlamda bankalar arası ödeme sisteminin merkezinde 
yer almakta, ticari banka varlıklarını çeşitli araçlar ile ayarlamakta ve bankaların rezervlerini 
tutmaktadırlar. Ayrıca, bankaların finansal sistemde kredi toplama ve reel ekonomiye aktarım 
sürecinde likidite açısından bankaların kendilerine bağlı olarak faaliyet göstermelerine 
sağlayacak bir yapılanma oluşturmaktadırlar. Bunun yanında sistemde işlem gören para 
birimine olan güveni inşa ederek, sisteme dahil tüm katılımcıların faaliyetlerini doğrudan etki 
altına almaktadır. Ayrıca ilgili para birimine olan güvene bağlı olarak sistemin ihtiyacı olan 
likidite de Merkez Bankası tarafından sağlanmak durumundadır. 

 
Para politikası ve finansal istikrar arasında köprü görevi gören faiz düzleştirme kuralı 

ise önemli bir uygulamadır. Bu kuralın uygulanması gerektiğine yönelik olarak literatürde şu 
nedenler yer almaktadır. Merkez Bankaları finansal piyasaların oynak (volatility) olmasından 
her zaman rahatsızlık duyar. Kısa vadeli faizlerin yavaşça (gradually) uyarlanması 
durumunda Merkez Bankası, finansal kriz ihtimalini azaltabilecektir. Merkez Bankalarının 
kısa vadeli faizleri düzleştirerek ve düzleştirmeyi sürdürerek finansal piyasalar ve oyuncuları 
ile etkin iletişim kurabilirler. Merkez Bankaları kısa vadeli faiz oranları ile toplam talebi 
etkilerken uzun vadeli faizler ile toplam talep üzerinde de etkili olabilirler. Ekonomik ve 
finansal verilere yönelik olarak bilgilerde eksiklik, ulaşılan bilgi konusunda şüphe, bilginin ve 
belirlenen modellerdeki parametreler konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle 
Merkez Bankaları tahminler yerine gerçekleşmiş veriye tepki verme konusunda daha fazla 
isteklidirler. Ayrıca ilgili kural Merkez Bankalarının güvenilirliğinin sağlanması açısından 
önemlidir. Finansal sistem içinde önemli bir yer tutan bankaların varlık-yükümlülük dengesini 
kuramadığı dönemlerde, Merkez Bankalarının faizleri düzleştirmede başarılı olması, 
oluşabilecek risklerin azalmasını da sağlayabilir. Son olarak, faiz düzleştirme kuralının geçerli 
olması ve yüksek bir düzleştirme katsayısına ulaşılması, para politikasının finansal istikrarı 
sağlama ve sürdürme şansını arttırır. 

 
Merkez Bankalarının finansal istikrarı gözetmesinin temelinde finansal sistemin kendi 

içinde istikrarsızlık yaratma ve bu istikrarsızlığı etrafa yayma eğilimi yatmaktadır. Finansal 
piyasalardan kaynaklanan ve ekonominin tamamını durgunluğa sürükleyen krizler bu 
istikrarsızlıkların son aşamasıdır. İstikrarsızlıklara ve krizlere karşı mücadele edilmesi ve bu 
durumlar ile karşılaşılmaması için sistem içinde para politikası açısından tekel konumunda 
olan Merkez Bankaları rol üstlenmek zorundadırlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok 
ülkede Merkez Bankalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankaları bu 
amacı gerçekleştirirken de ikincil amaç olarak finansal sistemin istikrarını göz önünde 
bulundurmaktadırlar. Yaşanan gelişmelere paralel olarak günümüzde, T.C. Merkez 
Bankasının asıl amacı da fiyat istikrarını sağlamak, bu amacı gerçekleştirirken de finansal 
sistemi izlemek ve finansal istikrarı gözetmektir. Bu nedenle TCMB para politikası sürecinde 
finansal sistem ve bu finansal sistemin istikrarını sağlamaya yönelik olarak uygulamalar yer 
almaktadır. TCMB finansal istikrarı sağlama sürecinde ise etkin denetim ve gözetim 
fonksiyonunu yürüten BDDK ile etkileşim halinde faaliyet göstermektedir.  
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal istikrarı sağlama gücüne yönelik 
oluşturulan faiz düzleştirme modeli 4.3 ve 4.4 nolu denklemlerde gösterilmiştir. 4.5 ve 4.6 
nolu denklem tahmin sonuçlarına bakıldığında, bulunan değerlerin istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bulunan parametrelere bağlı olarak tahmin edilen faiz oranı, 
gerçekleşen faiz oranındaki değişimi açıklama gücüne sahiptir. Şekil 1’de de görülen bu 
durum, 4.5 nolu modelde kullanılan değişkenlerin faiz serisinin hareketini açıklamakta 
anlamlı ve önemli olduğunu göstermektedir. Kullanılan değişkenlerin işaretlerine bakıldığında 
ise, işaretlerin önceden verilmiş beklentilerle uyumlu olduğu görülmektedir.  

 
4.4 nolu denklemde verilen “ p ” katsayısını yorumu, yapılan bu çalışmanın en önemli 

noktasını oluşturmaktadır. 4.4 nolu denklemde gösterildiği üzere, yapılan tahmin sonucunda 
p  katsayısının değeri 0.91 olarak bulunmuştur. Faiz düzleştirme katsayısı p ’nun 0.91 gibi 

yüksek bir değer vermesi kısa vadeli faiz serisinin yüksek oranda bir önceki dönemki değerini 
takip ettiği, ondaki hareketi taşımakta olduğunu göstermektedir. Bu da istikrarlı bir faiz serisi 
anlamına gelmekte ve piyasa oyuncularına bu sinyali vermektedir. Arzu edilen faiz oranı 
serisindeki değişimin ise sadece 0.09 puanlık kısmı ilgili dönemde kısa vadeli faizlere 
yansıtılmaktadır. Diğer dönemlerde ise her dönem değişimin 0.09’lik kısmı yansıtılmakta ve 
en sonunda tüm değişim 10 ay (dönem) sonunda yansıtılmış olmaktadır. Yani bu dönemde 
TCMB kısa vadeli faiz oranları yüksek oranda düzleştirmiştir.   

 
Tahmin sonucunda modelin bir bütün olarak anlamı sonuç vermesi ve 0,91 gibi yüksek 

bir p katsayısı bulunması, ilgili dönemde TCMB’ nin finansal istikrarı amaçladığını ve 
sürdürmeye çalıştığını göstermektedir. ek olarak p  katsayısının 0,91 çıkması ise faiz 
düzleştirme kuralının tüm dönem boyunca güçlü ve etkin olarak uygulandığını 
göstermektedir. Ayrıca tahmin edilen faiz oranı serisinin gerçek faiz serisini yüksek oranda 
açıklaması, yapılan çalışmanın sağlıklı olduğuna yönelik önemli bir kanıttır. Bu sonuç TCMB’ 
nin finansal istikrara sağlama gücünün yüksek olduğunu göstermektedir. TCMB’ nin finansal 
stresi, oynaklıkları ortaya koyacak şekilde kısa vadeli faiz politikası yürütmesi, meydana 
gelen stres ve oynaklıkları azaltmaya yönelik faiz düzleştirme kuralına uygun hareket etmesi 
ise, ilgili dönemde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi adına çok önemlidir. 
Ulaşılan sonuç, BDDK’nın etkin denetim ve gözetime yönelik uygulamaları, TCMB’nin 
finansal istikrarı sağlamaya ve sürdürmeye yönelik yürüttüğü para politikası uygulamaları ile 
değerlendirildiğinde, Türkiye ekonomisinde finansal istikrarın sağlandığını ve sürdürüldüğünü 
söylemek mümkündür.  

 
2008 küresel finansal kriz süreci Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Krizin 

ABD ve AB ülkelerinde yoğunlaşması Türkiye’nin ihracatında büyük düşüşler yaşanmasına 
neden olmuştur. Bu anlamda dış talepteki hızlı düşüş Türkiye ekonomisinde yaşanan 
küçülmenin en önemli nedeni olmuştur. Türkiye’de özellikle reel ekonomi, kriz ve dolayısıyla 
global durgunluktan yüksek oranda etkilenmiştir. Türkiye’de yaşanan süreç bir kriz değil dış 
talepteki daralmaya ve uluslararası finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı bir küçülme – 
durgunluktur. Önemli olan dış kaynaklı olan bu krizi en az zararla atlatabilmektir. 

 
Reel sektördeki aşırı dalgalanma ve sanayi üretimindeki düşüşün çalışma açısından 

önemi ise Türkiye’de yakalanan finansal istikrara zarar verebilme ihtimalidir. Kredi geri 
dönüşlerinde sorun yaşanması ihtimali finansal istikrar açısından önemli bir risk faktörüdür. 
ABD ve AB ülkelerindeki finansal kurumların likiditeye ve sermayeye olan ihtiyaçları ile karlı 
pozisyonlarından çıkmak zorunda kalmaları da Türk finansal kesimi açısından diğer bir 
sorundur. Bunun dışında Türkiye de bankalar sağlıklı bir bilanço yapısı içindedir. Yaşanan 
kriz sürecinde gelişmiş ülkelerde yaşanan likidite ve toksik varlık sorunu Türk bankacılık 
sektöründe meydana gelmemiştir. Ayrıca bankacılık sektörünün sermaye yapısı güçlü, 
karlılığı devam eden, aktif kalitesi yüksek ve açık pozisyonları çok düşük seviyede 
seyretmektedir. Hane halkı, özel sektör ve kamu kesimi varlık – yükümlülük dengesi de kriz 
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sürecinde genel olarak güçlü bir yapı sergilemektedir. Bu faktörler kriz süreci ve sonrası için 
Türkiye ekonomisi açısından önemli avantajlardır. Türkiye ekonomisinde şu an, daha önceki 
kriz dönemlerindeki gibi, tipik reaksiyonların finansal sistem içinde görülmediğine dikkat 
etmek gerekmektedir.  

 
Bu süreçte alınacak önlemlerin bir ana programın parçası şeklinde olması da güven 

unsuru ve belirsizliğin azalması açısından önemlidir. Güven unsuru ve bankalar ile iletişimin 
güçlü tutulmasına yönelik olarak TCMB’nin bankalara yönelik belli bir fon ayırması da 
gerekmektedir. TCMB kısa vadeli faiz politikasında ısrarlı olduğu ve kısa vadeli faizleri 
düzleştirme eğiliminde olduğu sinyalini net olarak vermeye de devam etmelidir. Krizin etkileri 
azalıncaya kadar mevduatlara güvence verilmesi, zorunlu karşılık politikası ve zorunlu 
karşılıklarda vade ve para birimine gore çeşitlendirme önemli bir uygulamadır. Bu süreçte 
üzerinde ayrıntılı durulan, TCMB’nin etkin, pro-aktif ve esnek para politikası uygulamaları ile 
stratejilerine devam etmesi de istikrarlı yapının devamı açısından kritiktir. Kredi sisteminin 
işler ve likidite ile kredi kanallarının açık kalması adına TCMB’nin uygulamaları kadar 
bankacılık kesiminin aktif rol üstlenmesi de önemli olacaktır. Bu doğrultuda BDDK’nın etkin 
denetim ve gözetim faaliyetini sağlıklı sürdürmesi de gerekmektedir.  

 
Krizin etkilerinin ortadan kalkmaya başlaması ve dolayısıyla dış talepten kaynaklanan 

daralmanın azalması ile birlikte, reel sektördeki kısmi durgunluk ortadan kalkmaya 
başlayacaktır. Göstergelerin ve reel değerlerin aşağı düşüş hızı ile yukarı dönüş hızı farklı 
olmaktadır. Aşağı gidiş genelde hızlı ancak yukarı dönüş genelde yavaş olmaktadır. Bu 
nedenle canlanma sürecinin çok hızlı olmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır.  Uluslararası 
finansal piyasalarda likiditenin artışı ve risk alma eğilimlerinin artışı ile birlikte TL yatırım 
araçlarına dönüş yeniden ve hızlı olacaktır. Yaşanan kriz dış kaynaklı olduğundan ana 
çözümlerde yine dış kaynaklı olacaktır. Daha önce vurgulandığı gibi önemli olan kriz sürecini 
en az zararla atlatabilmektir. Bu bakımdan, TCMB finansal istikrarı sürdürmeye yönelik etkin, 
pro-aktif ve esnek para politikası uygulamaları ile kısa vadeli faizleri düzleştirmeye yönelik 
faiz politikasına devam etmelidir. Para ve faiz politikaları sürecinde TCMB’nin etkin denetim 
ve gözetim fonksiyonuna katılım halinde olması, finansal istikrarın sürdürülmesi açısından 
yine önemli olacaktır. 2001 sonrası dönem bir bütün olarak düşünüldüğünde, TCMB’nin 
finansal istikrara yönelik etkin para politikası uygulamaları, faiz düzleştirme kuralının TCMB 
kısa vadeli faiz politikası için geçerli olması, etkin denetim – gözetim fonksiyonunun BDDK ile 
birlikte sürdürülmesi paralelinde, Türk finansal sisteminin 2001 öncesine göre daha az 
kırılgan olduğunu ve dalgalanmalara karşı daha dirençli olduğunu söylemek mümkündür. 
2008 Global Finansal Kriz süreci de finansal sistemin güçlü yapıda olduğunu ve sistemin 
unsurlarının bu yapıyı sürdürecek güçte olduğunu ortaya koyan önemli bir gelişme olmuştur.   
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Dipnotlar: 
                                                 
1  Merkez Bankalarına gözetim ve denetim (Supervision) görevi, ilgili ülkenin kendi koşullarına göre  
 direk olarak verilmekte ya da sistem içinde faaliyet gösterecek başka bir kuruma devredilmektedir.  
 Ancak, Merkez Bankalarının direkt olarak böyle bir görevi olmadığı ülkelerde, Merkez Bankası  
 dolaylı olarak diğer kurum ile eşgüdümlü olarak finansal istikrarı sağlayacak şekilde faaliyet  
 göstermektedir.  
2  Ödemeler sistemi açısından sistemik risk kavramı, sistem içindeki bir kurumda ve özellikle sistemin  
 işleyişi için önemli olan bir bankada meydana gelen bir sorunun ödemeler sisteminin aksamasına  
 neden olmasıdır. 
3  Burada ifade edilmeye çalışılan, bankacılık kesiminden kaynaklanan bir riskin olması durumunda  
 Merkez Bankalarının, belirlediği amaçlara ulaşmada kullanmaları gereken likidite miktarını ve  
 süreci ayarlamakta başarısız olabilmesidir.  
4  Reel faizin kendini sabitte göstermesi ile beraber, sabit terim dışsal değişken (instrument variable)  
 olarak tahmin sürecinde yer alacağından, bir nevi sabit terimin modelde zimni olarak varolduğu  
 kabul edilmiş olacaktır. Sabit terimin dışsal değişken olarak kullanıldığı çalışmalar için bkz. Clarida,  
 Gali ve Gertler, (2000), Rudebusch, (2002), Driffill vd., (2006). Çok az sayıda çalışmada ise sabit  
 terim, modelde içsel olarak yer almış; ancak tahmin sonuçlarında gösterilmemiştir. Örnek olarak  
 bkz. Kristen, (2004). 
5  Politik süredurum, Merkez Bankasının yürütmekte olduğu para politikasının önceden tahmin  
 edilebilir ve belirli bir kural dahilinde oluşması sonucunda meydana gelen durumdur. Diğer bir  
 deyişle, para politikasının izleyeceği yol konusunda belirsizlik ya yoktur ya da çok azdır. 6 Burada  
 tz  ile 1−tz  in aralarında koreleasyon olduğu göz önünde tutulmalıdır. 
7  3.21 nolu modelde kısa vadeli faizin gecikmeli değeri 1−tr  ‘e yer verilmiş olduğundan, 1−tz ’in kısa  

 vadeli faizde meydana getirdiği etki de 1−tr ’de yer alacaktır. Sonuç olarak tz  ile 1−tz aralarında  

 koreleasyon olduğundan tz ’nin etkisi de 1−tr ’in parametresi olan faiz düzleştirme katsayısı içinde  
 yer alacaktır. 
8  Rudebusch (2002)’de gösterildiği gibi, geleneksel faiz düzleştirme modelinde gözlemlenmeyen  
 (unobserved) ya da ihmal edilmiş (omitted) değişkelerin bulunması nedeniyle, hata terimi ardışık  
 bağımlı olarak dağılım sergileyecektir. Ancak faiz düzleştirme kuralına bu değişkenlerin dahil  
 edilmesi ile birlikte, 3.25 nolu modelde olduğu gibi hata terimi ardışık bağımlılık sorunundan  
 kurtulacaktır. Bu nedenle, kısa vadeli faizin gerçek hareketini açıklamak için ilgili modele  
 gözlemlenmeyen ya da ihmal edilmiş değişkenlerin eklenmesi sahte düzleştirme katsayısı  
 sorununu ortadan kaldıracaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Driffill, vd (2006) ve Rudebusch (2002). 
9  Aktivist politika, Merkez Bankasının meydana gelen bir şoka karşı aşırı duyarlı hareket etmesi  
 olarak kullanılmıştır. 
10  3.26 nolu denklemde artık hata terimi ( tε ) gözlenemeyen dışsal değişkenleri içermektedir. 
11  K= Dışsal, Önceden Belirlenmiş (Predetermined, İnstrument) Değişken Sayısı, L= Açıklayıcı  
 Değişken Sayısı (Regressor) 
12  Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Hayashi (1997), Verbeek (2004), Hamilton (1994), Greene  
 (2002)’e bakılabilir. 
13  GMM yönteminin belirtilen içsel yanlılık ve aşırı belirlenme durumu altında, tutarlı ve etkin tahmin  
 ediciler üretebilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Hansen (1982).  
14  Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için Arellano ve Bond (1991), Anderson ve Hsiao (1981) ve Baltagi  
 (2005)’e bakınız. 
15  Ayrıntılı Bilgi için Bkz Arellano ve Bond (1991). 
16  Tutarlı ve etkin tahmin ediciler elde edilmesi için ilgili araç değişkenlerin açıklayıcı içsel  
 değişkenlerle ilişkili olması da gerekmektedir. Araç değişken seçiminde bu duruma dikkat etmek  
 gerekmektedir.   
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17  Burada enstrüman ve tahmin edici ayırımı yapılmıştır. Ancak enstrümanlar, tahmin edici olarak  
 modelde de yer alabilirler. Bu durumda enstrüman değişken (instrument variable) adını alırlar. Bu  
 değişkenler de önceden belirlenmiş özelliği gösterirler bkz. Hayashi, (1997) s. 199. 
18  Aşırı belirlenme durumu, orthogonality koşulunun modeldeki katsayı sayısından fazla olması  
 şeklinde de tanımlanmaktadır. 
19  GMM tahmin edicilerinin özellikleri için ayrıntılı bilgi için Bkz. Hamilton (1994), Greene (2002). 
20  Bağımsız bir faiz politikası ancak özerk bir Merkez Bankası ile sağlanabilir, özerkliğin olmadığı  
 dönemdeki faiz politikası hakkında sağlıklı analiz yapmak ve çıkarımlarda bulanmak mümkün  
 olmamaktadır. 
21  *r faiz oranı hedeflenen ya da beklenen faiz oranı olarak da literatürde kullanılmaktadır. 
22  Ayrıntılı bilgi için Bkz. Hodrick ve Prescott (1981). 
23  Yüzde değişim ve yüzde değerler halinde kullanılmasının arkasında, kısa vadeli faizlerin bu  
 değişkenlerdeki değişimlere tepki verdiği düşüncesi yatmaktadır. 
24  Ay içerisinde gerçekleştirilen ihalelerin yıllık bileşik faizi, miktar ile ağırlıklandırılmıştır. 
25  Hazine’nin borçlanma maliyeti ile birlikte kamusal kesimden kaynaklanan sorunlar da modele  
 katılmış olmaktadır. 
26  Beklenen işaretler, ilgili değişkenlerdeki artış karşısında hedeflenen faizdeki değişim şeklinde  
 açıklanmıştır. Aynı şekilde tam tersi durumda düşünülebilir. 
27  Kısa vadeli faizlerin arttırılması ile ilgili olarak, yapılan açıklamayı şu şekilde desteklemekte  
 mümkündür. Ülke riskindeki artışa bağlı yaşanan gelişmelerle birlikte hisse senetleri fiyatlarında  
 yaşanan düşüşler, ülkeden fon çıkışına neden olabilir. Bu noktada Merkez Bankasını kısa vadeli  
 faizleri arttırması fonların ülke dışına çıkmasını belli bir oranda frenleyebilir. 
28  Dolar/Yen paritesinin kullanılmasının amacı, bu bölgedeki fonların son dönemde uluslararası  
 hareketliliğinin yüksek olmasıdır. Bu değişken, uluslararası fon hareketliliğinin kısa vadeli faizler  
 üzerinde yarattığı etkiyi yansıttığı düşüncesiyle (Proxy) kullanılmıştır. 
29  Faiz düzleştirme ile ilgili litaratür, kısa dönem faiz oranı, enflasyon ve çıktı açığı değişkenlerin  
 düzey seviyesinde durağan I(0) olmaları varsayınıma dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.Driffill  
 vd. (2006). Bu varsayımın geçerliliğine bakmak ve bu değişikenler dışında düzey seviyesinde  
 durağan olmayan değişkenler var ise bunları durağan hale getirmek için durağanlık testleri  
 yapılacaktır.  
30  Parantez içinde yer alan sayılar Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenen gecikme uzunluklarıdır. *  
 %1 düzeyinde ** %5 ve *** %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Mac Kinnon (1996) kritik  
 değerlere göre değişkenlerin anlamlılık düzeyleri belirtilmiştir, tüm istatistikler sabit terim  
 içermektedir. 
31  Parantez içinde yer alan sayılar Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenen gecikme uzunluklarıdır. *  
 %1 düzeyinde ** %5 düzeyinde ve *** %10 anlamlılığı ifade etmektedir. Mac Kinnon (1996) kritik  
 değerlere göre değişkenlerin anlamlılık düzeyleri belirtilmiştir, tüm istatistikler sabit terim  
 içermektedir. 
32  4.5 ve 4.6 nolu denklemlerden oluşan eşanlı denklem sisteminde standart hata değerleri parantez  
 içinde verilmiştir. Tablo 3’te ise parantez içi değerler t istatistiklerinin olasılık değerlerini  
 göstermektedir. Ayrıca, literatürdeki çalışmalarda sabit terim araç (instrument) değişken olarak  
 kullanılmakta ya da modelde yer almasına rağmen direkt olarak tahmin sonuçlarında  
 verilmemektedir. Bu paralelde bu çalışmada da sabit terim araç değişken olarak kullanılmıştır. 
33  Daha öncede belirtildiği gibi, literatürdeki uygulamalı çalışmalara bakıldığında genel olarak faiz  
 düzleştirme kuralının 3’er aylık dönemler itibariyle test edildiği görülmektedir. Araç değişken olarak  
 içsel tüm değişkenlerin 4 dönem gecikme değerleri kullanılmıştır. Bu tür uygulamalar için bkz.  
 Clarida, vd. (2000), Rudebusch (2002), Driffill, vd. (2006). 
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34   Ayrınıtılı bilgi için Bkz. Greene (2002). 
35  LM testi sıfır hipotezi “ardışık bağlanımlı tüm katsayılar sıfırdır/derecesi ne olursa olsun ardışık  
 bağımlılık yoktur” şeklindedir. İlgili hesaplama ise modelin hata terimlerinin açıklanan, hata  
 terimlerinin gecikmeli değerlerinin ise açıklayıcı değişken olduğu bir modelin en küçük kareler  
 yöntemi aracılığıyla tahmini ile yapılmıştır. Tahminin R2 değerinin serbestlik derecesi ile (örneklem  
 sayısından hata terimi gecikmeli değer sayısının çıkarılması ile bulunur) çarpılmasıyla LM istatistik  
 değeri bulunmuştur. Bu değer 2χ eşik tablo değeri karşılaştırılmış değer %1 ve %5 anlamlılık  
 düzeyinde tablo değerinden küçük bulunduğu için sıfır hipotezi kabul edilmiştir. LM test istatistiğinin  
 hesaplanması hata terimlerinin, 3 dönem ve 4 dönem gecikme değerleri ile de yapılmış ve sıfır  
 hipotezi yine kabul edilmiş böylece ardışık bağımlılığın olmadığı bulunmuştur. LM test istatistiği 3  
 dönem gecikmeli modelde 8,71 ve dört dönem gecikmeli modelde ise 14 değeri üretmiştir. 
36  Çoklu doğrusallığın olması durumunda ilgili değişken parametrelerin bağımlı değişken üzerindeki  
 diğer değişkenlerden bağımsız etkisini görmek mümkün olmayacağından parametrelerin  
 yorumlanması sağlıklı olmayacaktır.   
37 Tutarlı ve etkin tahmin ediciler elde edilmesi için ilgili araç değişkenlerin açıklayıcı içsel  
 değişkenlerle ilişkili olması da gerekmektedir. Araç değişken seçiminde bu duruma dikkat edilmiş  
 içsel değişkenlerin 12 dönem gecikme değerlerine yer verilmiştir. 
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Kredi Kartlarının Türk Turizmine Etkisi: Bir Bakış 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Ferudun Kaya* 

Özet 
 
Bu çalışma ile banka ve kredi kartlarının dünyada ortaya çıkışındaki ve Türkiye’ye gelişindeki ve 

gelişimindeki turizm sektörünün yeri ve öneminin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’ye gelen 
turistlerin kredi kartı kullanım hacmindeki yıllara göre artış yansıtılarak, kredi kartlarının, Türkiye 
turizmi açısından önemine dikkat çekmek ve bu konudaki çalışmalara ışık tutabilmek hedeflenmiştir. 
Bu araştırmada veriler, Bankalararası Kart Merkezi ile Türkiye Bankalar Birliği’nden elde edilmiş, 
literatür taramasından sonra mevcut durum betimlenmiştir. Kredi kartlarının, Türkiye’ye turizm sektörü 
sayesinde geldiği ortaya çıkmış, Türkiye turizminin gelişmesine önemli katkılar sağladığı ve halen 
sağlamaya devam etmekte olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Kredi Kartı, Banka Kartı, Turizm. 
JEL Sınıfları: G21 

 
Impact of Credit Cards to the Turkish Tourism: An Overview 

 
Abstract 
 
In this study, it is aimed to examine the role and importance of tourism in the development of 

credit cards in the world, the arrival in Turkey, its development in Turkey. In addition, by showing the 
yearly increase in credit card usage volume of tourists coming in Turkey, this study aims to draw 
attention to their importance in terms of tourism in Turkey and to help activities about it. Data was 
gathered from Interbank Card Center and the Banks Association of Turkey and the current situation 
was described after the literature review. It was found out that credit cards arrived in Turkey thanks to 
tourism sector, provided important contributions to the development of tourism in Turkey and has been 
found to still continue to provide. 

 
Keywords: Credit Cards, Debit Cards, Tourism. 
JELClassification: G21 

 
1. Giriş 

 
Teknolojiye yönelik gelişim yönündeki değişimler her sektörü farklı düzeylerde 

etkilemektedir. Bu değişimlerden en çok etkilenen sektörlerden biriside kredi kartı 
kuruluşlarıdır. Türkiye’de kısa sürede bankaların bile beklemediği bir talep sonucunda, kredi 
kartları günümüzde bankaların en önemli enstrümanlarından biri haline gelmiştir. Kredi 
kartının kullanılmaya başladığı ilk yıllarda, bankalar kart vermek için seçici davranırken; 
günümüzde bireyin kredi riskinin sorgulaması sonucunda sorunlu geçmişi olmayan bireylere 
çok kısa bir süre içinde kredi kartı verilebilmektedir. 

 
İlk olarak ABD’de kullanılmaya başlanmış olan ve plastik para olarak nitelendirilen kredi 

kartlarının kullanımları; para taşıma riskini azaltması, itibar göstergesi olması, puan 
biriktirerek bedava alış veriş imkânı sağlaması ve ödeme kolaylığı sağlaması gibi avantajları 
sayesinde her geçen gün biraz daha yaygınlaşmaktadır. Bankaların kredi kartı sistemlerine 
yapmış oldukları yatırımlar neticesinde ATM ve POS terminali sayısı hızla artmış yeni 
teknolojik gelişmelerin sistemde kullanılması neticesinde kredi kartı işlemlerinin hızı artmıştır. 

                                                 
*  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans    
    Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Türk bankacılık sektörünün en büyük artılarından biri olan ileri düzey teknoloji altyapısı 
sayesinde kredi kartı pazarı giderek büyümektedir.  

 
Kredi kartı sistemi, kredi kartını çıkarmaya yetkili banka veya kuruluşun belirli limitler 

dâhilinde açtıkları kredilere istinaden, kart hamilinin nakit kullanmaksızın ihtiyaç duyduğu mal 
ve hizmet alımını sağlayan veya nakit kredi çekme imkânı sağlayan ve bu tutarları daha 
sonraki bir tarihte ödemesine olanak sağlayan bir ödeme ağıdır (Kaya 2008: 36). 

 
Kartlı ödeme sistemi, turizm sektöründe önemli değişikliklere neden olmuş ve harcama 

kapasitesini genişletmiştir. Bankalar güvenilir müşterilerine yüksek limitli kartlar tahsis 
etmekte, müşteriler ise gerek turistik amaçlı gerekse ticari amaçlı yapmış oldukları 
seyahatlerde yanlarında nakit para taşımak yerine kullanımı kolay ve riski çok daha az olan 
bu kartları tercih etmektedirler. Dünyanın birçok ülkesinde, tek bir kart ile hiç nakit para 
taşımaksızın seyahat edebilme olanakları geliştirilmiş, bireylerin seyahatlerde nakit para 
bulundurması ve bulundurdukları parayı o ülkenin parasına dönüştürmede (exchange) 
karşılaştıkları sorunların ortadan kalkması turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır 
(Çamaş 1998: 2). Günlük turist harcamalarının 2 milyar doları aştığı düşünülürse, kartlı 
ödeme sistemlerinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Turizm gelirleri dünya genelinde toplam 
ihracatın yüzde 6’sına karşılık gelmektedir ve döviz bazlı gelirler ile istihdam yaratmada en 
hızlı gelişen sektördür (Vergi Konseyi 2011: 16). 

 
Yapılan bazı teorik çalışmalar sonucunda, büyüme ve istihdam düzeyi gibi temel 

ekonomik göstergelere olumlu katkısı olduğu bilinen kartlı ödeme sistemlerinin etkin işleyişi, 
sağlıklı bir ekonomik yapı içinde tartışılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda, gerek ekonomik 
döngüde yapısal bir iyileşme sağlanması gerekse Türkiye’nin önemli sorunları arasında yer 
alan kayıt dışı ekonominin olabildiğince daraltılması amacı ile kartlı ödeme sistemlerinden 
mümkün olan en üst düzeyde yararlanma gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır (Vergi 
Konseyi 2011: 7). Dünya Bankası’nın tahminlerine göre düşük gelirli uluslarda GSMH’nın 
yüzde 40’ı, yüksek gelirli uluslarda ise yüzde 17’si kayıt dışı ekonomiden gelmektedir. 
Türkiye’ye bakıldığında ise kayıt dışı ekonominin boyutu ile ilgili olarak yüzde 35-50 
aralığında değişik oranlar telaffuz edilmektedir. Şüphesiz bu durum ekonomik işleyişe ilişkin 
olarak birçok yapısal soruna kaynaklık etmenin yanı sıra yabancı yatırımın ülkeye girişi 
önündeki önemli engellerden birisi olmaktadır. McKinsey Global Institute (2009) tarafından 
yapılan bir çalışmada, kayıt dışı ekonominin kapsamının küçülmesi durumunda büyümenin 
önündeki engellerin kalkacağı ve ekonomik kazanç sağlanacağı ifade edilmektedir.  

 
Dünyanın önde gelen ekonomik tahmin ve danışma şirketlerinden IHS Global Insight’in 

(2003), gerçekleştirmiş olduğu diğer bir araştırma1 sonucunda, kartlı ödeme sistemlerinin 
ekonomik büyümeye ve gelişmeye olumlu katkıları olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 
İfade edilen çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlardan bazıları aşağıdaki gibidir (Vergi 
Konseyi 2011: 11-13): 

 
50 ülkede yapılan araştırma sonuçlarına göre, bir ülkede kartlı ödeme sistemleri 

payının sadece yüzde 10 oranında artış göstermesi, kişi başı tüketim harcamalarında yüzde 
0,5 oranında bir artışa denk gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde elektronik 
ödemelerdeki büyüme, son 20 yılda fiili tüketim harcamalarına 6,5 trilyon ABD Doları 
eklemiştir. İfade edilen bu rakam, hesaplara göre 1,3 milyon kişiye yeni iş olanağı anlamına 
gelmektedir. 

 
Elektronik ödeme sistemleri, yüksek hıza sahip olmaları, ihtilafları azaltmaları ve 

maliyet avantajına sahip olmaları nedeni ile kâğıt bazlı ödeme sistemlerine göre ciddi bir 
tasarruf avantajı sağlamaktadır. Yapılan hesaplamaya göre en büyük beş Avrupa ülkesi 
(Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere) için elektronik ödeme sistemi kullanımı nedeni 
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ile yapılan tasarruf yıllık 58 milyar dolardır. Sadece İngiltere için bu rakam 10 milyar dolar 
civarındadır. 

 
Yukarıda verilen bilgilere ek olarak, kartlı ödeme sisteminin ekonomiye başlıca katkıları 

aşağıda listelenmiştir: 
 
• Ekonomik büyüme için yenilikler sağlaması, 
 
• Dolaşımdaki kaydi para artışına paralel olarak kayıt dışı ekonominin daralması,  
 
• Finansal altyapının oluşmasında asli rol oynama,2 
 
• Ülke ekonomisinin küresel ekonomiye entegrasyonundaki en önemli araçlardan 

birisi olma özelliği, 
 
• Vergi tahsilâtları sırasında kart kabulü sonucunda vergi gelirlerinde artış, 
 
• Turizmi teşvik etmesi. 

 
Bu çalışmada kartlı ödeme sisteminin ekonomiye katkıları bağlamında yalnızca turizm 

sektörüne değinilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’ye kartlı ödeme sisteminin gelişinde turizm 
sektörünün yeri ve bütçedeki cari açığın kapatılmasında kartlı ödeme sistemin önemi 
irdelenmiştir.  

 
Kredi kartlarının turizm sektöründe kullanılması turistlere yanlarında bulunmayan dövizi 

harcayabilme imkânı sunmakta ve Türkiye’nin döviz gelirlerinin artmasına katkı 
sağlamaktadır. Bu çalışmada kredi kartlarının, turizm sektörünün gereksinimleri nedeni ile 
ortaya çıktığı ve geliştiği bilgisine yer verilmiştir. Türkiye’ye gelen turistlerin kredi kartı 
kullanım hacmindeki yıllara göre artış yansıtılarak, kredi kartlarının, Türkiye turizmi açısından 
önemine dikkat çekmek ve bu konudaki çalışmalara ışık tutabilmek hedeflenmiştir. Ayrıca bu 
çalışma kartlı ödeme sistemi ile yapılan harcamaların, Türkiye’nin ödemeler dengesine 
yaptığı pozitif katkıların vurgulanmasını sağlayacaktır. 

 
Bu çalışma ile;  
 

• Turizm sektörünün banka ve kredi kartlarının dünyada ortaya çıkışındaki ve 
Türkiye’ye gelişindeki etkisini belirlemek, 

 
• Yurt dışından Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den yurt dışına giden turistlerin kredi 

kartı kullanım hacmindeki artışları yansıtmak, 
 
• Türkiye turizmi açısından kartlı ödeme sisteminin önemine dikkat çekmek ve bu 

konudaki çalışmalara ışık tutabilmek amaçlanmıştır. 
 
Araştırma, var olan durumu saptamayı hedefleyen betimleme yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan bilgiler, Bankalararası Kart Merkezi ile Türkiye 
Bankalar Birliği’nden elde edilmiştir.  

 
2. Kredi Kartı Kavramı 
 
Kredinin Latince karşılığı credere’dir. “Bir kimseye emniyet ve itimat etmek” anlamına 

geldiğini, kredi kartı çıkaran kuruluş da hamile kartını ancak gerekli incelemeleri yapıp, 
ödemelerini zamanında yerine getirileceğine kanaat getirdikten sonra verdiği için emniyet 
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kartı ya da güven kartı terimlerinin yerine kredi kartı3 terimi kullanılmaktadır (Teoman 1989: 
6). 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nun 3. maddesinde kartlar ile ilgili bazı temel 
kavramlar şu şekilde tanımlanmıştır: 

 
Banka Kartı: Mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dâhil bankacılık 
hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı, 
 
Kredi Kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı 
sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasını,  
 
Kartlı Sistem Kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart 
çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşları, 
 
Kart Çıkaran Kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz bankalar ile 
diğer kuruluşları  
 
ifade eder.  
 

3. Dünyada Kredi Kartlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişiminde Turizm Sektörünün 
Etkisi 

 
Nakit ödemeksizin mal ya da hizmet satın alabilme imkânı sağlayan kredi kartlarının 

dünyadaki bilinen ilk uygulaması 18. yüzyıl sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
başlamıştır. Kredi kartlarının ana yurdu olarak nitelendirilen ABD’de ilk kredi kartı, 1894 
yılında turizm sektöründe faaliyet gösteren Hotel Credit Letter Company tarafından 
çıkartılmıştır. Turizm sektöründe sınırlı bir önem arz eden bu ilk örnekten sonra, “şimdi al 
sonra öde sloganı” ile 1914 yılında Western Union Bank kredi kullandırma işlevine de sahip 
olan kredi kartı düzenlenmiştir (Teoman 1989: 13).  

 
ABD’deki ilk kredi kartı uygulamalarının sınırlı kullanım alanına sahip olması, kredi 

kartını piyasaya süren kuruluşları daha geniş kullanım alanına sahip bir sistem arayışına 
sokmuştur. Özellikle iş adamlarının eyaletler arası ticari seyahatlerinin sayısının fazlalaşması 
nedeniyle, kullanımı dar bir bölge ile sınırlı olmayan kredi kartlarının oluşturulması 
gereksinimi duyulmuştur (Teoman 1989: 14). Bu gerekçe ile ABD’nin bir eyaletinde benzin 
şirketi, diğer eyaletlerindeki benzin şirketleri tarafından da kabul gören kartlar çıkartmıştır. Bu 
uygulama ile “üç taraflı sistem”4 diye adlandırılan sistemin temelleri atılmıştır. ABD’de 
bankaların faaliyet alanı o dönemlerde yalnızca belirli bir eyalet ile sınırlı olduğu için, 
müşterilerin bir bankadan aldığı çekin, başka bir yerde kabul görebilmesi oldukça güçtür. 
Başka bir ifade ile çeki keşide eden müşterinin hesabının bulunduğu banka merkezinden 
uzaklaştıkça, çekin ödeme aracı olarak benimsenmesi giderek olanaksızlaşmaktadır. 

   
1928 yılında, New York’ta First National City Bank ilk bireysel kredi kartı birimini 

kurmuştur. Aynı dönemde büyük mağazalar müşterilerine harcama kartı (charge plates) 
dağıtmaya başlamışlardır. 1929 yılında büyük dünya bunalımı ile birlikte kredi kartlarına olan 
talepte daralma gözlenmiş; İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise ABD’de kredi kartı kullanımı 
yasalar düzenlenerek kısıtlanmıştır. 1931 yılında Century Havayolları, müşterileri için kupon 
defteri çıkartmaya başlamıştır (Çırpan 2000: 14-15).  

 
Belirli bir bölge ile sınırlı olmayan ve çeşitli sektörlerde nakit para yerine ödeme aracı 

olarak kabul edilen ilk kredi kartı, 1950 yılında, merkezi New York’ta olan Diners Club 
tarafından çıkartılmıştır (BKM Pano Dergisi 1997: 2). Bu kredi kartının oluşumu, yaşanan şu 
olay neticesinde başlamıştır. Frank Mc Namara isimli bir avukat önemli bir müşterisini 
lokantaya yemeğe davet etmiş, yemek yenildikten sonra hesabı ödemek isteyen Frank Mc 
Namara yanında para olmadığını fark etmiş ve sıkıntıya düşmüştür. Davet ettiği müşterisine 
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mahcup olmamak için kartvizitinin arka yüzünü imzalayarak yemek bedelini sonra 
ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Bu olaydan ders çıkartan Frank Mc Namara, bireylerin 
yanlarında nakit para olmaması halinde ödeme yapabilecekleri bir sistem geliştirebilmek için 
çalışma yapar. Bir kartın üzerine imza atarak ödemenin mümkün olabileceğini gözlemleyen 
Frank Mc Namara, Rolpa E. Schneider ve Alfred S. Bloomingdale ile birlikte seyahat ve 
yemeklerde hesabın ödenebilmesini mümkün kılan modern kredi kartı sisteminin temellerini 
atmışlardır. 1950 yılında Diners Club’ün kurucusu Frank Mc Namara tarafından, 
restoranlarda kullanılmak amacıyla geliştirilen bu kartı, Frank Mc Namara, 200 müşterisine 
göndermiş ve 27 farklı restoranda kullanabilme imkânı sağlamıştır. Bu kartın sloganı “ye ve 
imzala” (dine and sign) olup, “Diners” kelimesinin de buradan geldiği anlaşılmaktadır 
(Teoman 1989: 15).  

 
Gerçek anlamda ilk kredi kartı ise 1951 yılında New York’taki Franklin National Bank 

tarafından çıkarılmıştır. Bu kart ile kart sahiplerine kredi kullanma imkânı da sunulmuştur. 
1956 yılında yüzden fazla banka, piyasaya kart çıkartmıştır. Yine aynı dönemde Diners Clup, 
kart hamillerine pazarlama unsuru olarak sigorta yapmaya başlamıştır. Aynı yıl Detroit’te J.L. 
Hudson kartlı ödeme sistemine, 30 günlük faizsiz hesap dönemi uygulamasını getirmiştir 
(Çırpan 2000: 15). Diners Club’un kurulması ve “universal card” diye nitelendirilen ve her 
yerde geçerli bir kartın oluşturulması ile ABD’de kredi kartı uygulaması büyük bir yoğunluk 
kazanmış, giderek bu uygulama ülke sınırlarını aşarak Avrupa kıtasına taşmıştır. 1950 
yılında İngiliz Otel ve Lokantalar Birliği  (British Hotel and Restaurant Association-BHR) kendi 
kredi kartını çıkartmıştır. 1952 yılında Standart Oil of California “Chevromatic” adında “charge 
platesleri” piyasaya sunmuştur. 

 
Avrupa ülkeleri, kredi kartı sistemine karşı çekingen davranmışlar, hatta kredi kartları 

bazı Almanlar tarafından Rus ruleti oyunu olarak da nitelendirilmiştir. Kredi kartı sisteminin 
yerine geniş ölçüde kabul gören garantili çekler tercih edilmiştir. Bankalar, Eurocheck 
uygulamalarında olduğu gibi hesap sahiplerinin kullanımına sunmuş oldukları çek 
karnelerinin her yaprağını belirli limite kadar ödemeyi taahhüt ederek, işyerlerinin nakit para 
tahsil etmeden müşterilerine ürün veya hizmet satışı yapabilmelerini sağlamışlardır. 1970’li 
yıllara kadar garantili çek uygulamasındaki dezavantajlara rağmen kartlı ödeme sistemleri, 
İngiltere haricindeki Avrupa ülkelerinde münferit uygulamalar dışında pek gelişme 
kaydedememiştir. Avrupa ülkelerinden farklı olarak İngiltere’de ise bankalararası ilk kredi 
kartı, 1955 yılında piyasaya sürülen Barlayscard’tır. Americard (Visa) ile yapılan işbirliği 
sonucu piyasaya sürülen bu kartın uluslararası düzeyde geçerliliği vardır. Barclays Bank’ın 
kredi kartı uygulamasını başlatması bazı diğer İngiliz bankalarını da harekete geçirmiş ve 
National Westminister Bank ve Lioyds Bank ile kredi kartı çıkartmak üzere kredi kartı 
piyasaya sürebilmek için Joint Credit Bank Compony Limited Şirketi’ni kurmuşlardır. Royal 
Bank of Scotland ve Williams and Glyn’s Bank’ın da aralarında olduğu oluşum 1972 yılında 
“Access” ismi altında kredi kartını çıkartmışlardır (Yetim 1997: 4). Avrupa ülkelerinde 
yaşayan müşteriler kredi kartı kullanmaya karşı isteksiz davranış sergilemişlerdir. ABD 
kaynaklı kredi kartı organizasyonlarının İngiltere’de sürdürdükleri agresif pazarlama kararları 
bu durumda etkili olmuştur. Bu pazarlama kararlarının başında müşteri istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda esnek ve sıfıra yakın faiz uygulanması bulunmaktadır. Agresif pazarlama 
sayesinde İngiltere kredi kartları çek ve tüketici kredileri gibi geleneksel borçlanma araçları 
karşısında kısa sürede önemli derecede gelişmeler göstermiştir. Avrupa’da, Amerikan kredi 
kartı sisteminin tamamlayıcısı olan “Eurocard” adı verilen bir sistem geliştirilmiştir. Eurocard 
hamilleri işbirliği sonucunda, Access ve Master Card’ın da üyesi olmakta, dolayısıyla bu ağ 
sayesinde bazı Japon kredi kartı kurumları ile de ağda bağlantı kurulabilmektedir (Teoman 
1987: 22). Bugün gelişen ve artık yerleşen kredi kartı sisteminde, Eurocard, Visa, American 
Express, Dinners Club, Master Card ve bazı Japon kredi kurumlarının kartları kabul 
görmektedir (Kaya 2009: 14-16).  
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4. Kredi Kartının Türkiye’ye Gelişinde Turizm Sektörünün Etkisi 
 

Kartlı ödeme sistemlerinin Türkiye’ye turizm sektörü ile geldiği ve kullanım hacmi ve 
kart sayısındaki artışta yine turizm sektörünün önemli bir etkisi olduğu gözlenmektedir. Kredi 
kartlarının Türkiye’deki gelişim süreci Avrupa ülkeleri ile paralellik göstermektedir. Türkiye’de 
lisansı olan ve başka ülkelerde de kullanılabilen kredi kartı yoktur. Türkiye’deki bankalar, 
dünyada geçerliliği olan ve lisansı başka ülkelerdeki kuruluşlara ait sistemleri kullanan kredi 
kartlarını piyasaya sunmaktadırlar. Türkiye’ye kredi kartlarının ilk gelişi ve gelişimi ise 
şöyledir (Teoman 1989: 23-24; Coşkun 1994: 44; Yetim 1997: 5; Çırpan 2000: 19-24; Yılmaz 
2000: 7; İşgüzar 2003: 35; Kaya 2009: 17-20): 

 
Türkiye’de çıkarılan ilk kredi kartlarının temsilcisi Koç Grubuna bağlı “Servis Turistik 

(Setur) AŞ” Diners Clup’ten yurt içi kart çıkartma yetkisini alarak, 1968 yılında Diners Club 
kredi kartını müşterilerinin hizmetine sunmaya başlamıştır (BKM Pano Dergisi 1997: 2). 
Servis Turistik AŞ’nin Diners Club uygulamasından sonra Türk Ekspres Havacılık ve Turizm 
Limitet Şirketi “Amerikan Express” kartları ile piyasaya girmiştir. Bu iki kart, 1975 yılına kadar 
rakipsiz olarak faaliyetini sürdürmüştür. 

 
1975 yılından sonra Interbank grubuna bağlı Eurocard, Mastercard ve Access kredi 

kartları piyasaya sunulmuştur. Bu kredi kartlarının temsilciliği daha sonra Pamukbank T.A.Ş. 
ve Genel Sigorta’nın önemli oranda hissedarı oldukları Anadolu Kredi Kartları Turizm AŞ’ye 
devredilmiştir. Türkiye’de 1980’lerin ikinci yarısından itibaren bazı özel sermayeli bankaların 
öncülüğünde kredi kartı çalışmaları başlamış ve yaygınlaşmıştır (Güney 2007: 112). 

 
1980 yılından başlayarak kredi kartlarının görmüş olduğu ilgi ve sağladığı döviz girdisi 

nedeniyle, diğer bankalar da kredi kartı uygulamasına geçmişlerdir. Bu dönemde farklı 
tiplerde (gold, classic kartlar vb.) ürünler ortaya çıkmıştır.  

 
1987 yılında ilk ATM hizmete girmiştir. Yine bu dönemde mağazalar (Beymen, Atalar, 

vb.) müşterilerine ikili sistem olarak işleyen kartları vermiştir (Çırpan 2000: 23). Türkiye’deki 
ilk petrol kartı olan “Shell Card” 1989 yılında piyasaya sunulmuş, masraf kartı niteliğinde olan 
bu kart ile yapılan harcama tutarlarının belirli bir dönem içinde ödenebilmesi imkânı 
sağlanmıştır (Dağıstanlı 1990: 2). 

 
1990 yılında, 13 özel ve kamu bankası ortaklığı ile switch hizmeti vermek amacı ile 

Bankalararası Kart Merkezi kurulmuştur. 1990’lı yıllarda yapılan harcamalar ile puan 
kazanımı ve bu puanlar ile kataloglardan ürün seçimi şeklinde puanların kullanım süreci 
başlamıştır. Türkiye’de ilk elektronik POS terminali 1991 yılında kullanıma girmiştir. 1993 
yılında bankalararası yurtiçi kredi kartı ve banka kartı otorizasyonunun gerçekleştirilmesi, 
Türk bankalarının ATM ve POS sistemi ağlarının kullanıma açılması, Visa Base I ve Europay 
EPS-NET gibi uluslararası iletişim ağlarına tek noktadan bağlantı olanağı sağlaması, Türk 
bankaları tarafından çıkarılmış olan banka kartlarının takasının gerçekleştirilebilmesi amacı 
ile switch sistemi devreye alınmıştır. 1994 yılında Türkiye'de ilk çipli kart uygulaması 
başlatılmıştır.  

 
1998 yılında kart sahipleri, taksitli ödemeler, mil ve nakit puan toplama uygulamaları ile 

tanışmışlardır. 1999 yılında BKM switch sisteminin yeni teknoloji ürününün ikinci aşamasının 
devreye girmesiyle, işlem kapasitesi eski sisteme oranla büyük ölçüde artmış ve tam 
verimlilik ile çalışarak üyelere kesintisiz hizmet sağlamaya başlamıştır. Harcamalar ancak bu 
tarihten sonra kayda alınabilmiştir. Ayrıca katalog ve puan uygulamaları farklı bir boyut 
kazanmış, kart hamillerine, kazanılan puanların anlaşmalı işyerlerinde nakit yerine 
harcanabilmesi gibi ek avantajlar sunulmuştur (BKM Bülteni 2008).  
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5. Türk Turizm Sektöründe Kredi Kartlarının Kullanım Hacmi 
 
Evrensel geçerliliği olan Visa, Master Card ile yine bu kuruluşların yetkisi dahilinde 

dünyanın çeşitli ülkelerinde çıkarılan Plus ve Cirrus markalı kartlar, turistler tarafından ilgili 
kart kuruluşlarının logolarının bulunduğu tüm ATM’lerde kullanılabilmektedir.  

 
Kredi kartı, nakit para ve çeke göre alternatif,  taşıması son derece kolay ve güvenli bir 

ödeme aracıdır. Kredi kartı, hamilini para taşıma zorunluluğundan ve bu zorunluluğun 
açabileceği muhtemel etkilerden kurtarmaktadır. Kart hamili bu sayede yanında para 
bulundurmanın risklerinden kurtularak güvenli bir şekilde alışveriş yapabilme imkânı sağlar. 
Çünkü parasını kaybeden bireyin, kaybettiği parasının başkası tarafından kullanılmasını 
engelleyebilmesi oldukça güçtür. Fakat kredi kartında kartın kaybolduğunu fark ettiği anda 
kartı iptal ettirerek yenisini temin edebilme şansı vardır. Kredi kartları, kayıp/çalıntı ya da 
sahtecilik hallerinde tüketicinin sorumluluğunu sınırlandırmaktadır. Kart sahipleri, özellikle 
yurt içi ya da yurt dışı seyahatlerde kredi kartlarının kaybedilmesi ya da çalınması halinde 
çok büyük maddi ve manevi zarar ile karşılaşabilmektedirler. Kart hamilinin ağır ihmali veya 
kastı olmaksızın, kartın kayıp olması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden 
önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zarardan 150 TL ile 
sınırlı olmak üzere sorumludur (Banka ve Kredi Kartları Kanunu 2006: 12 md.).  

 
Kredi kartı, hamiline uzun süreli seyahatlerde manevi yönden ek bir güvence 

sağlamaktadır. Örneğin, hamilin kaza geçirmesi gibi beklenmedik bir olay sonucunda 
yanında yeterli parası olmasa dahi kredi kartı aracılığı ile harcamaların büyük bir bölümünü 
karşılayabileceğini bilerek, kendini güvende hissetmektedir. Ayrıca, kredi kartları kaza, 
hastalık, doğal afet, ölüm gibi acil durumlarda hamilin nakit ihtiyacını giderebilmektedir. 
Mesai saatleri dışında yanında para olmaması halinde bankalardan kredi kullanabilme sansı 
yoktur. Şayet yakınlarından borç alabilme imkânı da yoksa kişi müşkül duruma düşebilir. Bu 
gibi durumlarda kişi kredi kartı hamili ise yurt içinde yetkili şube veya şanj büroları (ATM gibi 
otomatik para çekilme makineleri) ile bankanın ve diğer bankaların ATM’lerinden, yurtdışında 
ise karta lisans veren kuruluşun (Visa, Master Card vb.) ambleminin bulunduğu ATM’lerden 
limiti dâhilinde haftanın 7 gününde 24 saat olmak üzere nakit para çekebilme imkânına 
sahiptir. 

 
Bankalar, müşterilerinin talebine ve potansiyeline göre hem yurt içinde hem de yurt 

dışında kullanılabilen kartlar çıkartmışlardır. Uluslararası geçerliliğe sahip kartlar sayesinde 
yerli ve yabancı turistler döviz taşıma, döviz bozdurma gibi risklerden kurtulmuşlardır. 
Özellikle seyahat süresinin uzaması halinde para ihtiyacına karşı esneklik 
sağlanabilmektedir. 

  
Yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin sahip oldukları kartlar aracılığı ile mal 

ve hizmet satın almaları sonucunda döviz girişi, Türkiye’deki vatandaşların yurt dışına 
seyahat etmeleri neticesinde yapmış oldukları alışverişlerde kartla yaptıkları ödemeler 
sonucunda ise döviz çıkışı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kart ile gerçekleştirilen 
harcamalar, ödemeler bilânçosunun dengesini etkilemektedir. Yurtdışından gelenlerin kredi 
kartı kullanımları sonucunda Türkiye’ye sağlanan döviz girdisi, Türkiye’de çıkarılan kredi 
kartlarının yurtdışında kullanımları sonucu gerçekleşen döviz transferi ve Türkiye’nin net 
döviz girdisine ilişkin veriler, Tablo 1’de verilmiştir.  
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 Tablo 1: Türk Bankacılık Sektöründe Kartlı İşlemlerden Doğan Döviz Girdisi ve Çıktısı  
               (Milyon USD) 
 

Yıllar Döviz girdisi Döviz çıktısı Net döviz 
1990 304 112 192 
1995 649 256 393 
1998 961 509 452 
2000 1.165 647 518 
2001 1.081 456 625 
2002 1.276 545 731 
2003 1.373 726 647 
2004 1.669 948 721 
2005 2.077 1.177 900 
2006 1.935 1.443 492 
2007 2.845 1.823 1.022 
2008 3.463 2.217 1.246 
2009 3.303 2.050 1.250 
2010 4.193 2.737 1.456 
2011 5.121 3.225 1.896 

   Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi.   
 

Yurt dışından Türkiye’ye gelen turistlerin, bankaların POS terminali aracılığı ile 
yaptıkları harcamalar bankaya döviz girdisi sağlar. Bu durum, Türk turizmine, olumlu katkılar 
sunmuş ve turizm gelirlerinin artmasını sağlamıştır. Kartlı ödeme sistemi ile 2011 yılında 
gerçekleştirilen işlemler sonucunda, Türkiye’ye 5.121 milyon ABD dolar girişi, Türkiye’den ise 
3.225 milyon dolar çıkışı gerçekleşmiştir. 2011 yılı sonunda ise 1.896 milyon ABD doları net 
döviz girdisi sağlanmıştır. Başka bir ifade ile kartlı ödeme sistemi ile yapılan harcamalar, 
Türkiye’nin ödemeler dengesine yıllardan beri pozitif katkılar sağlamaktadır. 

 
6. Sonuç 
 
Bu çalışma ile turizm sektörünün dünyada kartlı ödeme sisteminin ortaya çıkışındaki ve 

Türkiye’ye gelişindeki etkisi ile Türkiye turizm sektörü açısından kartlı ödeme sisteminin 
önemine dikkat çekilmesi ve bu konudaki çalışmalara ışık tutulması hedeflenmiştir. Var olan 
durumu saptamayı hedefleyen betimleme yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada veriler, 
Bankalararası Kart Merkezi ile Türkiye Bankalar Birliği’nden elde edilmiştir. 

 
Yoğun rekabet ortamında, hızla değişen ve gelişen ekonomik hayatta müşterilerin istek 

ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalar yarış içine girmişlerdir. “Plastik para” olarak 
nitelendirilen kredi kartlarının kullanımları; para taşıma riskini azalttığı için, itibar göstergesi 
olduğu için, puan biriktirerek bedava alış veriş imkânı sağladığı için ve ödeme kolaylığı 
sağladığı için her geçen gün biraz daha yaygınlaşmaktadır. Bankalar; riski tabana yaymak ve 
gelir elde edebilmek için sorunlu mali geçmişi olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilere, gelirini 
beyan etmesi neticesinde kredi kartı verebilmektedir.  

 
Müşterilere sağlanan taksitli satış imkânı, POS makinelerinin bulunduğu ödeme 

noktalarından nakit para çekebilme imkânı, POS terminallerinin her yere taşınabilmesi gibi 
kolaylıklar, kredi kartı kullanımını her geçen gün arttırmaktadır. Kredi kartlarına puan ya da 
para biriktirme işlevleri eklenmiştir. Çip&Pin uygulaması ile güvenlik artırılmış, kayıp ve 
çalıntıya karşı sigorta sistemi getirilmiş ve 150 TL’nin üzerinde oluşabilecek zararların riskini, 
birçok banka sigorta kuruluşlarına transfer etmekle birlikte bazı bankalar bu riski 
sigortalamayıp bünyesinden karşılamaktadır. Aynı zamanda tüketici açısından kartlar ile 
kullanılan krediye ulaşım, daha hızlı ve daha kolay hale gelmiştir. 
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Kartlı ödeme sistemleri, kart hamillerinin yanı sıra kredi kartını çıkaran kuruluşlara ve 
üye iş yerlerine de yararlar sağlamaktadır. Kredi kartını çıkaran kuruluşlar komisyon, faiz ve 
aidat gibi çeşitli gelirler elde etmektedirler. Rekabet çerçevesinde tüketici açısından bazı 
kredi kartı kuruluşları, yıllık kart kullanım ücreti tahsil ederken, bazıları ise bu konuda ısrarcı 
davranmamaktadır. Ayrıca bankalara, önemi göz ardı edilmeyecek kadar prestij ve 
tutundurma sağlayabilmektedir. Kredi kartlarının, bankaların fon yaratma kapasitesini artırıcı 
bir işlevi vardır. Buna paralel olarak riski tabana yayılmış olan kredi hacmini de artırmaktadır. 
Kredi kartları müşteri takibini kolaylaştırarak, çapraz satış zemini oluşturur. 

  
Kartlı ödeme sistemi, makroekonomik düzeyde ülke ekonomisine de olumlu yararlar 

sağlamaktadır. Kızılot vd. (2010) göre kredi kartı harcamaları ile GSMH arasında pozitif yönlü 
bir ilişki bulunmaktadır. Bulgulara göre kredi kartı harcamalarındaki 1 TL’lik bir artış GSMH’yı 
1,42 TL arttırmaktadır. GSMH büyüme hızında meydana gelen azalma kredi kartı 
harcamalarını azaltmakta bunun yanında kredi kartı harcamalarında meydana gelen artışlar 
GSMH büyüme hızını artırmaktadır (Kızılot, Kılıç ve Tokatlıoğlu 2010). Alışverişlerin kart ile 
yapılması halinde fiş ya da fatura denetimi kolaylıkla yapılabilmektedir. Kaydi ödeme 
yapıldığı için ülke açısından kullanılabilir tasarrufların finans sistemi içinde birikmesine neden 
olur. Kartla yapılan ödemelere ilişkin veriler, detaylı olarak arşivlenebilmektedir. 
Bankalararası Kart Merkezi’nin veri ambarında kartlı ödeme sistemine ilişkin her türlü veri 
mevcuttur. Aynı zamanda, POS terminalleri yazarkasalar ile entegre edilebilir. Dolayısıyla 
kayıt dışı ödemeler kayıt altına alınabilir. Kamu idaresi, bu iz bırakan ödeme yönteminin 
kullanımını teşvik etmelidir. Bu teşvikler, vergi tabanının genişlemesine katkı sağlayacaktır. 
En önemlisi bu iz bırakan işlemler sayesinde kamu idaresinin denetim maliyetleri de 
düşecektir.  

 
Sonuç olarak dünyada ilk kredi kartı, kredi kartlarının ana yurdu olarak nitelendirilen 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1894 yılında turizm sektöründe faaliyet gösteren Hotel Credit 
Letter Company tarafından çıkartılmıştır. Türkiye’ye kartlı ödeme sistemi ilk defa turizm 
sektörü ile gelmiştir. Türkiye’de çıkarılan ilk kredi kartlarının temsilcisi Koç Grubuna bağlı 
Servis Turistik AŞ (Setur AŞ), Diners Club’den yurt içi kart çıkartma yetkisini alarak, 1968 
yılında Diners Club kredi kartını müşterilerinin hizmetine sunmaya başlamıştır. Servis Turistik 
AŞ’nin Diners Club uygulamasından sonra Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Limited Şirketi 
“Amerikan Express” kartları ile Türkiye piyasaya girmiştir.  

 
Türkiye’de 1968 yılından bu tarafa kartlı ödeme sistemi, turizm sektöründe önemli 

değişikliklere neden olmuş ve harcama kapasitesini genişletmiştir. Avrupa değerleri ile 
karşılaştırıldığında, yıllık kredi kartı cirosu ile beşinci sırada, kredi kart adedi ile üçüncü 
sırada yer alan Türkiye, kart çıkaran kuruluşlar için son derece önemli ve gelişen pazarlardan 
birisidir. Kartlı ödeme sistemi ile yapılan harcamalar, Türkiye’nin ödemeler dengesine 
yıllardan beri olumlu katkılar sağlamaktadır.  

 
Taksitli ödeme seçeneğinden, puan toplamaya kadar, kazandırdığı avantajlar ile birçok 

sektörün büyümesine imkân sağlayan kredi kartları, turizm sektörünün gelişimine katkı 
sağlamıştır. Kredi kartı kullanıcıları, kartları ile taksitli alışveriş yapma imkânının yansıra, 
farklı mil programları ile bedava uçak bileti de kazanma şansına sahip olmuşlardır. 
Bankalararası Kart Merkezi (2009) tarafından yapılan araştırma, kredi kart sahipleri 
tarafından, bugüne kadar farklı bankaların mil programlarından toplanan puanlar ile 
2.660.500 adet bedava uçak bileti alındığını göstermektedir. Kartlı ödeme sistemi ile 2011 
yılında Türkiye sınırları içinde yabancı bankaların kartlarının kullanımı ile gerçekleştirilen 
işlemler tutarı 5.121 milyon ABD’dir. Kartlı ödeme sistemi ile 2011 yılında gerçekleştirilen 
işlemler sonucunda, Türkiye’ye 1.896 milyon ABD doları net döviz girdisi sağlanmıştır. Her yıl 
kartlı ödeme sistemi ile net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün Türkiye’nin cari açığını 
önlemek için gösterilen çabalara pozitif yönde katkı sağlamakta olduğu gözlemlenmiştir 
(Bankalararası Kart Merkezi 2012). Başka bir ifade ile kartlı ödeme sistemi Türkiye’ye turizm 
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sektörü sayesinde gelmiş ve Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesine önemli katkılar 
sağlamıştır.  

 
Bundan sonra yapılacak yeni çalışmalarda; kayıt dışı ekonominin daralmasında kartlı 

ödeme sistemlerinin yeri ve önemi araştırılabilir. Ayrıca vergi tahsilâtları sırasında kart kabulü 
sonucunda vergi gelirlerinde artış olmak üzere kartlı ödeme sistemlerinin ekonomiye başlıca 
katkıları araştırma konusu yapılabilir.  
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Dipnotlar: 
                                                 
1  Verimli Döngü: Elektronik Ödemeler ve Ekonomik Büyüme 2003, Visa&Global Insight. 
2  Hindistan’da gerçekleştirilen kart (debit card) uygulamaları sayesinde bir yılda 8 milyon kişi mali  
 sistem içerisine çekilmiş, neticede ise yastık altı olarak ifade edilen tasarrufların bankacılık  
 sistemine kanalize edilmesi mümkün olmuştur. Haziran 2006 itibari ile 8 milyon kişi için bir yılda 29  
 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşılmıştır. 
3  Kredi Kartı: İngilizce’de credit cards, Almanca’da kredit karte, Fransızca’da ise cartes de credit  
 olarak anılmaktadır. 
4  Üç taraflı sistemde ticari işletme kart ihraç etmemekte, onun yerine uzmanlaşmış kuruluşlar ya da  
 bankalar kart çıkarma işlevini yerine getirmektedirler. 
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Özet 
 
Kamu özel sektör ortaklıkları (KÖSO), kamusal beyaz fillerin kamuya en az yükle 

değerlendirilmesi ve yeni kamusal beyaz fillerin oluşmasına engel olabilecek araçlardır. Bir KÖSO, 
ekonomik açıdan uygulanabilir projeleri, ekonomik açıdan uygulanamaz projelerden ayırt etmek ve 
diğerlerini reddetmek için faydalı olabilir. Bu çalışmada, öncelikle kamusal beyaz fillere karşı 
KÖSO’ların ne gibi faydalar sağlayabileceği incelenmiştir. Daha sonra kamusal beyaz fillere karşı 
KÖSO uygulamalarında risklerin neler olabileceği tartışılmıştır. Mevcut uygulamalar üzerinden konu 
Türkiye açısından değerlendirilmiştir. Kamu maliyesi açısından ortaya çıkabilecek sonuçlar 
tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Beyaz Fil, Kamu Özel Sektör Ortaklıkları, Türkiye. 
Jel Sınıflaması: H43, H54, H57,  L32 

Public White Elephants and Public Private Partnerships 

Abstract 
 
Public Private Partnerships (PPPs) are ends which can keep down the burden of public white 

elephants for the government at minimum level and prevent the emerging of new public white 
elephants. PPPs can be beneficial for distinguishing the economically applicable projects from 
inapplicable economically and refusing the others. In this paper, first of all, the possible benefits of 
PPPs for public white elephants are examined. Then, the possible risks of PPPs for public white 
elephants are discussed. This issue is evaluated for Turkey on the basis of current practices. The 
possible emerging results are discussed in the sense of public finance.        
 
Key Words: White Elephant, Public Private Partnerships, Turkey 
JEL Classification: H43, H54, H57,  L32 

 
Giriş 
 
Beyaz Fil terimi, Doğu Asya kökenli bir deyimdir. Son yıllarda bu deyim, politik ekonomi 

tartışmalarında sıklıkla kullanılır olmuştur. Bununla birlikte kelimenin tam anlamıyla neyi ifade 
ettiği de genellikle belirsizdir. Daha çok kullananın amacına göre şekillenebilmektedir. Daha 
da ötesi, neyin Beyaz fil olarak nitelendirilebileceği ciddi tartışmalara neden olabilmektedir. 
Tıpkı karanlık bir odada neye dokunduğunu bilmeden bir nesnenin farklı noktalarına dokunan 
bireylerin dokunuşlarından elde ettikleri hislerle farklı şeyleri tarif etmeleri gibi, neyin beyaz fil 

                                                            
*      Bu çalışma, 20-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından Antalya’da düzenlenen 27.  
       Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan aynı isimli bildirinin gözden geçirilmiş halidir. 
**     Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi. 
***    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., Maliye Bölümü Öğretim Üyesi. 
****   Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi. 
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olduğu konusunda da benzer sorunlar yaşanabilmektedir. Onun için beyaz fil deyimi ile ne 
kastedildiği, beyaz fillerin özelliklerinin neler olduğu üzerinde durulması gereken bir konudur. 

 
Beyaz filler değerli oldukları için terk edilemeyen, bununla birlikte sürdürülmesi pahalı 

ve kullanım değeri olmayan varlıklar için kullanılmaktadır. Konu detaylı olarak ele 
alındığında, toplum nezdinde çok değerli olan birçok bina, proje, faaliyet beyaz fil 
kategorisine sokulabilir. Elbette beyaz fil deyimi kendi içerisinde olumlu ve olumsuz iki 
vurguyu birlikte içeren paradoksal bir durumu da ifade etmektedir. Olumlu vurgu konusunda 
sorun çıkmamakla birlikte, çoğunlukla bir bina, proje ve faaliyetin olumsuz vurgu ile beyaz fil 
olarak tanımlanması, tartışmaları da beraberinde getirebilmektedir. Kimilerine göre 
vazgeçilemez nitelikteki varlık ve projelerin bu yönünün ortaya konması, aynı zamanda bu 
varlık ve projelerin mevcut koşullarda sürdürülmesinin mümkün olmadığını ifade ettiğinden 
dolayı rahatsız edici olabilir. Bu yeni bakış açısı, beyaz fil varlık ve projelerle ilgili yeni bir 
paradigmayı da beraberinde getirmektedir. 

 
Son yıllarda neoliberal paradigmanın önermeleriyle birlikte, kamusal varlıklar ve 

projelerin önemli bir kısmının beyaz fil olarak tanımlanabileceği görüşü de yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bununla birlikte beyaz fil projeleri, sadece kamu sektörüyle de sınırlandırılamaz. 
Özel sektörün de beyaz fil olarak nitelendirilebilecek varlık ve projelere sahip olabileceği göz 
önünde tutulmalıdır. Fakat mantığı gereği kamu sektörünün daha çok beyaz fil olarak 
nitelenen varlık ve proje stokuna sahip olduğu genel kabul görmektedir. Aynı zamanda 
kamusal beyaz filler toplumsal maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, 
kamunun beyaz fillerinin neler olduğu, beyaz fil üretme mekanizmasının anlaşılması ve hem 
yeni beyaz fillerin ortaya çıkmasına engel olmak, hem de mevcut beyaz fillerin kamusal 
yüklerinin nasıl azaltılabileceği gibi konular bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Son 
yıllarda öne çıkan bir yaklaşım olarak kamusal beyaz filler sorununun çözümünde Kamu Özel 
Sektör Ortaklıklarının (KÖSO) uygun bir seçenek sunup sunamayacağı ve bunun koşullarının 
neler olabileceği ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 
1. Kamusal Beyaz Fil Projesi Nedir? 
 
Beyaz fil doğada bulunan -bildiğimiz- fillerin beyaz renkte olanlarına verilen addır. 

Bunları diğer fillerden ayıran özellikse sadece renkleridir. Bu filler diğerlerinin aksine beyaz 
renktedirler ve nadir görülürler. Çünkü bunlara beyaz rengi veren şey albinizm1 hastalığıdır. 
Yani nadir görülmelerinin nedeni, aslında sadece bir tür hastalık taşımalarından dolayıdır. 

 
İnsanlar, beyaz fil terimini çoğunlukla nerden geldiğini bilmeden kullanırlar. Bu terim 

Antik Siyam İmparatorluğu’nda (Eski Tayland İmparatorluğu) anlatılan bir hikâyede 
geçmektedir. Antik Siyam İmparatorluğu’nda albino filler nadir bulunmaları ve etkileyici 
görüntülerinden dolayı kutsal görülmekteydiler. Aynı zamanda imparatorun güç ve yarı 
tanrısal özelliklerinin sembolü olarak görülmekteydiler. Hikâyeye göre; bir gün Antik Siyam 
imparatorlarından birisi, canını sıkan saray mensuplarından birini cezalandırmak için ustaca 
bir yol izlemiştir. İmparatorluğun kutsal beyaz fillerinden birini bu adama hediye etmiştir. 
Hediyeyi alan saray mensubunun bu hediyeyi reddetmesi ya da başka birine vermesi 
mümkün değildi. İmparator şunu biliyordu ki; bu file kusursuz şekilde bakıp muhafaza etmek 
en zengin bir soyluyu bile mahvetmeye yeterdi. Hikâyeden de anlaşılacağı üzere beyaz filler 
üretken olmayan, bakımı yüksek maliyet gerektiren ve aynı zamanda vazgeçmenin mümkün 
olmadığı kusursuz ve yüksek statü göstergeleri demektir (Evans, 2008: 51). 

 
Değerli olmalarına rağmen, bakım maliyetlerinin oldukça yüksek olmalarından dolayı 

beyaz filler hem hediye eden hem de hediye alan için kullanışsız bir varlığı ifade etmektedir 
(Green, 2006). Elbette bu derece değerli varlıkların, hikâyedeki gibi özel durumlar hariç 
olmak üzere, hediyeye konu olmaları da zaten pek mümkün de değildir. Çünkü bunlar, daha 
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çok yaptıran kişinin/partinin/grubun güç ve kudretinin bir sembolüdür. Bu güç ve kudret 
sembollerinin başkasına hediye edilmesi zaten mantıksızdır.  

 
Özel sektörde ekonomik getirisi olmayan beyaz fil projesi şeklinde güç sembollerinin 

inşası anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü varlıklı kişiler bu varlıklarının ötesinde toplumsal 
itibarlarını yükseltmek ya da en azından perçinlemek adına bu türden beyaz fillerin üretimine 
yönelebilirler. Peki, ama neden kamu sektörü bu türden beyaz fillere konu olur? Bunun arka 
planına geçmeden önce kamusal beyaz fillerin özelliklerini daha detaylı şekilde anlatarak, 
bazı örnekler vermek konunun daha iyi anlaşılması açısından faydalı olabilir. Çünkü beyaz 
filler sadece böyle özel yapılarda değil, aynı zamanda kamusal altyapı projelerinde, üretken 
üstyapı projelerinde, sosyal projelerde ve büyük kamusal aktivitelerde de söz konusu 
edilebilmektedir. 

 
Bu büyük ve ikonik kamu projelerin en büyük özelliği iyi bir proje yönetiminin birçok 

temel unsurunun bozulmuş, göz ardı edilmiş veya niteliğinin düşürülmüş olmasıdır. Bu 
sorunlar sırasıyla şöyledir (Prasser, 2007: 51): 

 
i. Projenin başlangıcında, uygulanmasında ve sonrasındaki amaçlar belirsizliğini devam 

ettirmekte ve proje sonrası gerekçelendirilip, haklı çıkarma anlayışı hüküm 
sürmektedir. 

ii. Proje amaçları belirlenirken, açık ya da gizli siyasi amaçlar ve siyasi müdahale 
mevcuttur. 

iii. Projenin gerçekleşebilirliği konusunda, bağımsız ön değerlendirmeler yetersizdir. Bu 
yüzden de beklentiler yüksek tutulmaktadır.  

iv. Talebe dayalı olmaktan çok arza dayalı olma anlayışı hâkimdir. Yani ihtiyaçtan ziyade 
yapabilir olmak önemlidir. 

v. Zayıf bir risk analizi yapılmaktadır. 
vi. Projenin değeri doğru olarak öngörülse bile, batık maliyetler anlayışının sıkıntısı 

çekilir. Başlangıç yatırımlarından (finansal, personel ve siyasi) dolayı proje devam 
ettirilir. 

vii. Projenin uygulanma safhasında teknik şartnameler değişmektedir. 
viii. Bütçelerin gelişmişliği zayıf ve kapsamı geniştir. 
ix. Zaman dilimi dar, belirsiz ve seçim dönemleriyle ilişkilendirilmiştir. Uygulama 

konusunda paydaşlara çok az danışılmıştır. 
x. Proje yönetişimi oldukça zayıftır. 
xi. Uzun teslimat sürelerinden ve sık değişen amaçlardan dolayı proje neredeyse veya 

tamamen tamamlandığında, projelerin tam etkisi (ve maliyetleri) değerlendirilemez. 
 
Beyaz fil yapılar orijinal tasarımlarıyla, özellik taşırlar. Bunlar daha sonra yeniden 

kullanım için uyarlanmıştır. Biracılık, depo, tahıl ambarı ve hapishane gibi belirli amaçlar için 
inşa edilmiş yapılar belirtilen yöndeki kullanımları son bulduktan sonra sahipsiz bırakılmış ve 
yıllarca ihmal edilmiştir (Andre, 2008: 14). Son yıllarda ülkemizde de bu türden değerli 
yapıların sahipsiz bırakılıp harap hale düştüğü örnekler kamuoyuna sıklıkla yansımaktadır. 
Bunların bir kısmı restore edilip asıl kullanımına uygun olarak yeniden kullanıma açılırken, bir 
kısmı da farklı amaçlar için kullanıma açılmaktadır. Her iki yöntem de çeşitli açılardan 
eleştirilere uğramakta ya da desteklere sahip olabilmektedir. Örneğin yıllardır kullanılmayan 
bir kilise ya da başka bir ibadethanenin yeniden asıl amacına uygun olarak kullanıma 
açılması ya da örneğin bir turistik otele dönüştürülmesi çalışmaları gibi ilk amacı dışında 
kullanılması buna örnek verilebilir. Bir kısım yapılar ise hala fark edilmeyi beklemeye devam 
etmektedir.   

 
Beyaz fil denilince, ilk olarak saraylar, kuleler, kaleler, köprüler, hanlar, görkemli 

ibadethaneler gibi yapılar akla gelmektedir. Bu yapılar genellikle modern toplumlarda eksik 
olan değerleri temsil ederler. Varlıkları toplum için bir semboldür ve toplumun geçmişle 



Prof. Dr. Turgay Berksoy – Doç. Dr. Mehmet Şahin – Araş. Gör. Özge Uysal 

80 

bağlantısını kurarlar. Bununla birlikte toplumdaki sembolik kimlik, kalkınma ekonomisinin pek 
de dikkate almadığı bir şeydir. Oysaki geleceği yaratmak için geçmişe bakmak gerekir. Bu 
yapılar, toplumların kimliklerini geliştirme ve tarihi şekillendirmede önemli bağlantılar 
sağlarlar. Bu yapıları düzgün tasarımlama, kültürel geçmişle duygusal bağlantı kurma 
konusunda başarı sağlayabilir (Engan, 2008:5). 

 
Görüldüğü üzere bu yapılar, bir anlamda, toplumları bir arada tutan ortak değerleri 

temsil ederler. Günümüz dünyasında bu, göz ardı edilmemesi gereken bir özelliktir. 
Toplumsallığın önemini yitirdiği, bireyselleşmenin öne çıktığı bir zamanda bireyleri bir ortak 
noktada buluşturan, ortak değeri temsil eden bu yapılar günümüz toplumlarının ciddi bir 
sıkıntısına karşı panzehir olarak düşünülebilir. Elbette ki semboller önemlidir. İnsanlar 
semboller etrafında birleşirler. Fakat bazen bu semboller toplumsal ayrışmanın da kaynağı 
olabilirler. Bu anlamda beyaz fil yapıların bu nitelikleri her iki anlamda da göz ardı 
edilmemelidir. Zaten bu yapıların varlığı ve kullanılış amaçlarının tartışmalara neden 
olmasının ana nedeni de budur. Bunlar insanlık ülküsü etrafında, insanlığın ortak değerleri 
olarak görülmeli ve korunmalıdırlar. Çoğu beyaz fil yapının UNESCO tarafından koruma 
altına alınmasının nedeni de zaten budur. 

 
Beyaz fil yapıları komşuluk ilişkilerinde de önemli işaretlerdir. Genele uymazlar. Gözle 

görülen, eşsiz ve sıra dışıdırlar. Sosyal hayat bu yapıların etrafında gelişip yoğunlaşmıştır. 
Bu yapıları inşa edenler toplum, işletme veya kuruluş için bir imge yaratmak isterler. Bu 
amaçla niyetlenip çok çalışırlar. Beyaz fil yapılarının eşsiz yapısı bunların korunması 
yönünde bir hayran kitlesi oluşturur. Bunların gerçek sahipleri yapılarının korunduğunu 
görmeyi isteyebilir fakat halk bu girişime yeterli desteği vermeyebilir. Bununla beraber, bu 
yapıların restorasyonu bazı özgün konuları da gündeme getirir. Fonların yetersizliği ve bu 
yapıları korumanın ne kadar önemli olduğu konusundaki anlaşmazlıklar yıllardır 
sürüncemede kalmış meselelerdir. Yine bu süreçte amortisman ve normal bakım yapmada 
yetersiz kalınmasından dolayı, bunların ücreti alınmaktadır. Sahipsiz yapılar kullanımı devam 
edilenlere göre daha büyük bir hızla doğa olaylarına yenik düşmektedirler. Buna ilaveten, 
uygunsuz bir biçimde kullanımından rahatsız olan insanlar bu yapıların yeniden geliştirilmesi 
konusunda çabalayabilir. Bir kilisenin dini olmayan amaçlarla yeniden kullanımı bu duruma 
örnek verilebilir (Engan, 2008: 3). 

 
Elbette ki beyaz filler sadece sembolik tarihi yapılarla sınırlandırılamaz. Bunun dışında 

modern bazı kamusal yapılar ile kamusal harcamalara konu olan fiziki ve sosyal altyapı 
projeleri, üretken üstyapı yatırımları da bu kategoride değerlendirilebilir. Farklı çalışmalarda, 
ele alınan örneklere göre, kamusal yatırımların farklı türleri beyaz fil olarak nitelenmektedir. 

 
Bir tanımlamayla, beyaz fil terimi maliyetlerinin faydasını aştığı altyapı yatırımlarını 

ifade etmektedir (USAID, 2008: 26). Görüleceği üzere bu tanımda söz konusu edilen, altyapı 
yatırımlarıdır. Oysa beyaz filler altyapı yatırımları dışındaki kamusal yatırım projelerinde de 
söz konusu edilebilir. Prichett (1996) beyaz fil hipotezinin üretken olmayan ve isabetsiz 
projeleri ifade ettiğini söylerken bu tür projeleri de kapsama dâhil etmiştir.  

 
Beyaz fil projeler genellikle doğal tekel özellikleri ağır basan projelerdir. Bununla birlikte 

her doğal tekel projesi beyaz fil olarak nitelenemeyeceği gibi, her beyaz fil projesi de mutlaka 
doğal tekel değildir. Fakat çoğunlukla beyaz fil projeler büyük, kapsamlı ve sembolik 
özellikleriyle doğal tekel özelliği gösteren projelerde söz konusu olurlar. Doğal tekellerde 
sembolik özellikler doğal tekel olmanın bir gerekçesi olarak değil, projenin planlanması ve 
tasarımından dolayı ortaya çıkarlar. Her doğal tekel projesi bu anlamda sembolik özellikleri 
ile ortaya çıkmaz. Kısaca her doğal tekel projesi beyaz fil olmamakla birlikte, beyaz fillerin 
çoğu doğal tekel özelliği ağır basan projelerdir. 
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Beyaz fil projeler fiziksel olarak büyük (yapılarda olduğu gibi), kapsamlı (Olimpiyat 
oyunlarında olduğu gibi), maliyetli, sözde ikonik, itibarlı ve sembolik değere sahip projelerdir. 
Bu projelerin yapımında, görünümünde ve işletilmesinde yoğun teknoloji kullanımı gerekir 
(Prasser, 2007: 49). Maliyet söz konusu olduğunda bu tür projeler oldukça maliyetlidir. 
Burada kastedilen maliyetler sermaye maliyetleri, işletme maliyetleri, devam ettirme 
maliyetleri ve yenileme maliyetleridir. Beyaz fil projelerinin ortak karakteristiği olarak bütün bu 
maliyetler oldukça yüksektir (Bradburne, 1998: 125-128). 

 
Görüleceği üzere, beyaz fil projeler çok kapsamlı ve farklı karakterde olup tespit 

edilmeleri de her zaman kolay değildir. Çünkü bir kesim tarafından böyle itibar unsuru olarak 
görülen, sembolik önemi bulunan, ikonik hatta manevi anlam yüklenen bu türden projeleri 
verim/verimsizlik bağlamında değerlendirmek çoğu zaman sıkıntılı ve çekişmeli bir konu 
olabilir. Aşağıda kapsamı göstermesi açısından beyaz fil olarak nitelendirilebilen farklı 
projelerle ilgili örnekler sunulmuştur:  

i. Modern stadyumlar beyaz fillere çok iyi bir örnek teşkil edebilir. Her biri çok pahalı 
ve mühendislik harikası bu yapılar çok maliyetli, bakımı zor ve masraflıdır. Çok az 
kullanımlarından dolayı getirileri de oldukça düşük olarak değerlendirilebilir. 
Zamanla daha kullanışsız hale de gelerek beyaz fillere dönüşmeleri göz ardı 
edilmemelidir.  

ii. Olimpik oyunlar da beyaz fil durumlarına hiç yabancı değildir. Bu oyunlar için ciddi 
bir altyapı oluşturulur. Ev sahibi ülkelerle uluslar arası kuruluşlar tarafından beraber 
finanse edilen bu altyapının gelecekte nasıl kullanılacağı şüphelidir. Bunlar da 
zamanla beyaz fillere dönüşebilirler. 

iii. Sporla bağlantılı olarak düşünülebilecek bir diğer beyaz fil örneği de kayak 
merkezleridir. Bunlar ekonomik getirisi az, yaşayabilirliği düşük ve artan çevresel ve 
ekonomik etkilere sahip büyük ve pahalı projelerdir. Özel sektör ve özellikle de kamu 
sektörünün bakış açısından, bu projelerin çoğunun ikinci kez bir gözden geçirilmesi 
ve uzun dönem fayda ve maliyetlerinin dikkatli şekilde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Şu anda, artan finansal ve ekonomik zorlukların olduğu bir zamanda, 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede milyarca Euro’luk kamu ve özel 
sektör yatırımının “yeşil dağlardaki beyaz filler” olarak adlandırılan kayak 
merkezlerinde harcandığı görülmektedir (World Wildlife Fund, 2008: 13).   

iv. Şaşırtıcı olabilecek şekilde, eko-parklar da beyaz fil olarak değerlendirilebilir. Birçok 
insanın umut ettiği yeşil nirvanalar olarak görülen eko parkları beyaz fil olarak 
nitelendirmek haksızlık olarak düşünülebilir. Fakat unutulmamalıdır ki, bölgesel geri 
dönüşüm ve sembiyotik2 bağlantıların bazı başarılı örnekleri eko-parklara ihtiyaç 
duyulmaksızın gerçekleşmiştir. O yüzden geri dönüşüm endüstrileri için eko-parklar 
bir ön koşul olarak görülmemelidir. Altında yatan ilkeler hala test edilip 
denenmemişken karar alıcıları, bu tarz kalkınmaya yönelik gelecek planları 
konusunda ikaz etmek akıllıca olacaktır (Goss vd, 2006). 

v. Şaşırtıcı bir örnek olarak Afrika Kıtası gibi bölgelerdeki geri kalmış ülkelerdeki 
kalkınma çabalarında büyük umut bağlanan borsa ve sermaye piyasası projeleri 
gösterilebilir. Uluslararası finansal piyasalara entegrasyon Afrika’nın ekonomik ve 
siyasi olarak ötekileştirilmesine yönelik mevcut trendinden dönüm noktası da 
sağlayabilir (Kenny ve Moss, 1998: 840). Aynı zamanda bunların beyaz fillere 
dönüşme olasılığı da göz önüne alınmalıdır. 

vi. Ganedogage ve Rambaldi’nin (2010) çalışmasında sorgulandığı gibi kamu 
üniversitelerinin de beyaz fillere dönüşmesi göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Bu 
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üniversitelerden beklenen yararlar çoğunlukla gerçekleşmeyebilir. Aynı zamanda 
vazgeçilemez saygınlık kaynağı olan bu kurumları verimsizliklerine rağmen devam 
ettirmek de oldukça maliyetli olabilir. 

vii. Üniversiteler gibi beyaz fil haline gelebilen bir diğer kamusal proje türü de sanat ve 
bilim merkezleridir. Bunlar ciddi itibar projeleri olmasına karşın, beklentileri ne 
ölçüde karşıladıkları da oldukça şüphelidir. Son yıllarda bilim ve sanat merkezi 
inşasında ciddi artışlar söz konusudur. Bunların büyük çoğunluğunda ekonomik 
maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı beyaz file dönüşmeleri yönünde ciddi kaygılar 
söz konusudur (Bradburne, 1998: 125). 

 
Görüleceği üzere kamu sektörü bir yandan ciddi bir beyaz fil stokuna sahipken, diğer 

yandan yeni beyaz filler yaratılmaya devam edilmektedir. Peki, ama toplumsal itibarı 
yükselten, tanıtıma ciddi katkılar sağlayabilen, toplumsal hafızaya katkıları olabilen ama bir 
yandan da özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi kaynak israfına ve yanlış kaynak 
tahsisine neden olabilen bu türden projeler neden yaratılmaktadır? Elbette gelişmekte olan 
ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde bunun ortak ve ayrışan nedenlerinden söz edilebilir.  

  
2. Kamusal Beyaz Filler Neden Vardır? 
 
Kamusal beyaz filler verimsiz, etkin olmayan kamu yatırımları/projeleri olarak nitelenen 

projelerdir. Bu türden projelerin neden yaratıldığını anlayabilmek için öncelikle kamusal 
yatırım projelerinin ardında yatan mantığı doğru olarak algılamak gerekir. Kamu 
yatırımlarının karar ve uygulama süreçlerinde beyaz fillerin nasıl ve neden yaratıldığı bu 
mantığın iyi anlaşılmasıyla açıklanabilir. Kamu yatırımlarının arkasında yatan temel mantık 
sırasıyla şöyle açıklanabilir (Jevcák ve Keereman, 2008: 37-38): 

i. Kamu yatırımlarının ilk gerekçesi, kamusallık niteliğidir. Bilindiği üzere kamusal 
mallar tüketimde rekabetin olmadığı ve faydasından kimsenin mahrum 
bırakılamadığı mallardır. Bu iki temel niteliğe bağlı olarak, özel kesimce yeterli 
düzeyde sunulmazlar.  

ii. Kamu yatırımlarının ikinci gerekçesi, belirli yatırımlara ilişkin pozitif dışsallıklardır. 
Diğer bir ifadeyle, kamu yatırımlarının sadece bu yatırımlardan doğrudan 
yararlananlara değil, diğer kişilere de faydaları vardır. Toplumsal getiri oranları özel 
getiri oranlarının üstündedir.  

iii. Üçüncü gerekçe, asimetrik enformasyonun varlığıdır. Asimetrik enformasyon, 
sermaye ve sigortalama açısından piyasalarda etkinsizlik yaratır. Sonuç olarak, 
yüksek sosyal fayda yaratan uzun dönemli riskli projeler, özel sektör finansmanı 
bulamazlar. Bu durumda kamu sektörü, özellikle pozitif dışsallığı önem arz eden ileri 
teknoloji sektörlerde, teşvik edici unsur olarak girişim sermayesi sağlar. 

iv. Ölçeğe göre artan getirili ekonomiler ve ağsal dışsallıkların (network externalities) 
aksak rekabete ve doğal tekellere yol açması, kamu yatırımlarının son gerekçesini 
oluşturmaktadır. Bunlardan etkilenen sektörlerde, katı düzenlemelere veya kamu 
yatırımlarına başvurulması rekabet koşullarının sağlanması açısından gereklidir.  

 
Kamu yatırım kararları bu sayılan gerekçelere dayandırılmaktadır. İleri sürülen 

gerekçeler rasyonel bir düşüncenin ürünü olmakla birlikte, çoğunlukla kamusal yatırımlardan 
beklenen verim tam olarak ortaya çıkmaz. Bunun önemli bir nedeni yatırım kararlarının 
belirlenme ve uygulama süreci ile ilgilidir. Kamu yatırım kararları politik ortamda 
belirlenmektedir. Politik süreçlerdeki belirsizlik ve aksaklıklar yanında, sürecin bizzat kendisi 
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de sorunun ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Aynı şekilde kamu sektörünün işleyiş süreci 
de, sorunun bir diğer kaynağını oluşturmaktadır. 

 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, kamu yatırım süreçleri büyük ölçüde parça parça ve 

plansız kararlara dayanmakta, standardizasyon pek görülmemektedir. Çünkü odak noktası 
daha çok finansmanın nasıl sağlanacağıdır. Projelerin kalitesi konusunda çok az çaba sarf 
edilir. Bu yüzden kamu yatırım projeleri çoğunlukla etkin değildir. Yüksek fayda sağlayan 
projeler gerçekleştirilmeden dururken; önemli ölçüde kaynak, sınırlı sosyal fayda sağlayan 
itibar projelerine (beyaz filler) harcanabilmektedir (Tandberg, 2008: 61). 

 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplumsal birikimlerin bu şekilde itibar projelerinde 

tüketilmesi elbette sorgulanmalıdır. Kaldı ki, kıt kaynakların rasyonel olmayan kullanımı tüm 
toplumu ilgilendirir. Kamu sektörü yatırımlarının aynı zamanda özel sektör açısından da 
önemli etkileri söz konusudur. 

 
Kamu yatırımlarının payındaki bir artış, sermaye mallarına ilişkin özel sektör 

harcamalarını dışlayabilir. Diğer yandan, özellikle karayolları, su sistemleri, kanalizasyon 
sistemleri ve havaalanları gibi altyapılara ilişkin kamusal sermayenin, özel üretim 
teknolojisine yönelik özel sektör sermayesiyle tamamlayıcı bir ilişki içinde olması 
muhtemeldir. Bu yüzden, daha yüksek kamu yatırımları, özel sektör sermayesinin marjinal 
verimliliğini arttırabilir ve böylece özel sektör yatırımlarını uyarabilir (Bukhari vd, 2007: 59). 

 
Ekonomik kalkınma için özel yatırımlar kadar kamu yatırımlarının da arttırılması büyük 

önem taşır. Çünkü kamu yatırımları çoğunlukla özel yatırımların verimliliğini arttıran, hatta 
özel yatırımların yapılması için çoğunlukla şart olan yatırımlardır. Bununla birlikte kamu 
yatırımlarının arttırılması kadar bu yatırımların etkin, verimli yatırımlar olması da gerekir. 
Kamu yatırımlarını arttırmak adına verimsiz yatırımların arttırılması, kaynak tahsisinin 
etkinliğini bozacaktır. Kamu ekonomisinde kamu yatırımlarının arttırılması kadar, etkinliğinin 
arttırılması da yaşamsal önemdedir. Kamu yatırımlarını arttırmak adına yeni beyaz fillerin 
yaratılması doğru değildir. Özellikle politik süreçlerdeki siyasi motivasyonlar, sıklıkla beyaz 
fillerin oluşturulmasını teşvik etmektedir. Bu nedenle, beyaz fillerin ortaya çıkış sürecini 
anlamak önemlidir. 

 
Beyaz fillerin ekonomik teorisi ve modellemesi, ilk olarak Robinson ve Torvik (2005) 

tarafından oluşturulmuştur. Onlara göre politik olarak çekici ama etkinliği olmayan beyaz 
fillerin doğuşunun ve yerleşmesinin siyasi mantığında; politik güç değiştiğinde, eski yatırım 
projelerine son verileceği ve yenilerinin başlatılacağı yatmaktadır. Böyle projelerin 
mevcudiyetinin nedeni, bazı politikacıların politik davranışlarıdır. Geliştirdikleri teoriye göre; 
beyaz filler siyasetçiyle seçmenler arasında değişim ilişkisinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkarlar. Bu değişim ilişkisinde siyasetçiler oy karşılığı siyasi vaatlerde bulunurken ciddi bir 
çelişkiyle karşı karşıya kalırlar. Bu taahhüt probleminin sonucu olarak tercih edilen projeler 
etkin olmayan, verimsiz projeler olabilir ve sonuçta kaynakların yeniden tahsisinde etkin 
olmayan bir durum ortaya çıkabilir. 

 
Bütün politikacılar verimli, rasyonel projeler için taahhütde bulunabilirler. Bu nedenle, 

bu tür projeler, seçilebilme bağlamında politikacılar için bir farklılaşma öğesi olmazlar. Her 
politikacı aynı şeyi söyleyebiliyorsa, o zaman diğerlerine göre öne çıkmada, daha çok tercih 
edilebilmede farklılık yaratacak projelere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, bazı politikacılar daha 
çok oy kazanmak uğruna beyaz fil projeler için vaatte bulunabilirler. İstikrarlı bir politik 
ortamda bu tür projeler, seçmen davranışını etkileyebilecek projelerdir. Böylelikle de beyaz 
fillere kapı aralanmış olur.  

 
Bohn (2004) ise politik istikrarsızlık ortamında devletin etkin kamu yatırımı ve yeniden 

dağılım arasında karar verme sorununu incelemiştir. Bohn’a göre; gelecekte başka bir 
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hükümetin iktidara gelmesi ve arzu edilmeyen kararlar alması ihtimali, bugünün hükümeti 
üzerinde negatif dışsallık yaratmaktadır. Bunun temel nedeni, uzağı göremeyen hükümetin 
tutumudur. Eğer miyopluk politik istikrarsızlıktan kaynaklanıyorsa, mevcut hükümet için en 
uygun durum, harcamaları bütünüyle kamu yatırımlarından çekmektir. Politik istikrar arttıkça 
yatırımları arttırmak için en uygun noktayı gösteren sınırın üzerine çıkılır. Bohn bu temelden 
hareketle çalışmasında, gelişmekte olan ülkelerdeki kamu yatırımlarının neden bu kadar kötü 
seviyelerde olduğuna açıklama getirmiştir: İlk olarak, bu ülkelerin bazılarındaki politik 
istikrarsızlık batı demokrasilerindeki gibi seçim belirsizliklerinden değil, ülkenin politik 
yapısından kaynaklanmaktadır. İkinci olarak, kamu yatırımları gerçekleştirilirken emek, 
tüketim ve yatırıma ilişkin özel sektör kararlarının da dikkate alınması bakımından gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, 
gelişmiş ülkelerden farklı olarak, özel sektörün bu konulardaki eğilimleri pek dikkate alınmaz 
(Bohn, 2004: 12-13).     

 
Görüldüğü üzere Robinson ve Torvik ile Bohn’un çalışmaları temelde aynı konuya 

odaklanmaktadır. Her iki çalışmanın da sorguladığı esas konu beyaz fillerin var olma 
koşullarıdır. Aynı konuya odaklanmakla birlikte, aralarında ciddi farklılıklar da söz konusudur. 
Robinson ve Torvik’in çalışması daha çok seçim mekanizmalarının düzgün işlediği, siyasi 
istikrar durumlarını temel almaktadır. Bohn’un çalışmasında ise, gelişmekte olan ülkelerdeki 
siyasi istikrarsızlık durumları referans alınmıştır. Robinson ve Torvik kamusal olarak finanse 
edilen (etkin ya da etkin olmayan) özel yatırım projelerini (karlı veya zarar eden imalat 
tesisleri gibi) modellerken, Bohn’un çalışmasında ise kamu yatırımları, kamusal olarak 
finanse edilen özel yatırımlar dışında altyapı yatırımları, yeni sanayiler geliştirme gibi yapısal 
yatırımları ve yolsuzluk karşıtı yatırımları (mülkiyet haklarını koruma veya rüşvetin cezai 
kovuşturmasına yönelik iyileştirici önlemler) da içerecek şekilde ele alınmıştır.  

 
Görüldüğü üzere Robinson ve Torvik ile Bohn çalışmalarında istikrarlı ve istikrarsız 

politik ortamlarda beyaz fillerin ortaya çıkış nedenleri üzerinde durmuşlardır. Elbette politik 
süreç bu bağlamda temel belirleyicidir. Bununla birlikte politik süreçlerin ötesinde ya da 
onunla bağlantılı olmak üzere daha başka etkenler de beyaz fil projeleri açısından göz önüne 
alınmalıdır.  

  
Beyaz fillerin varlığını açıklayan bir diğer teori de yöneticilerin psikolojisi ile ilgilidir. 

Nitekim medya literatürü beyaz filleri yöneticilerin megalomanyasının en kötü belirtisi olarak 
nitelendirir (Robinson ve Torvik, 2005: 201). Özellikle totaliter rejimlerde ve demokrasinin 
işlerliğinin az olduğu gelişmekte olan ülkelerde bu etki daha belirgin olarak ortaya çıkabilir. 
Saydamlık ve hesap verilebilirliğin eksikliği nedeniyle bu ülkelerde yöneticiler halkın 
ihtiyaçlarını göz önüne almak yerine, kendi saygınlıklarını öne alan projelere öncelik 
verebilirler. Gücünü halktan almayan yöneticiler, halkın gözünde saygınlıklarını yükseltmek, 
hatta sıradan insanlara göre üstünlüklerini (uç örneklerde neredeyse yarı tanrısallıklarını) 
ispatlayabilmek için görkemli saraylar, köprüler, kuleler gibi beyaz filler yaratmaya 
yönelebilirler. 

 
Gelişmekte olan ülkelerde yöneticilerin bu itibar projelere yönelmelerinin halklar 

nezdinde ciddi bir karşılık bulmasının önemli bir nedeni, bu ülkelerde insanlarda var olan geri 
kalmışlıktan kaynaklı eziklik duygusudur. Bu duygunun etkisiyle halk yığınları ve yöneticiler, 
gelişmiş ülkelerle aynı kategoride olmak adına böyle projelere destek olabilir. Örneğin; 
ekonomik verimlilik ilkeleri göz ardı edilerek olimpik oyunlar düzenlemek, çöl ortasında 
buzdan büyük yapılar inşa etmek ya da sadece montaj olsa da uçak, gemi, tren gibi sembolik 
bir projeyi yaşama geçirmek bu kapsamda ele alınabilir. 

 
Bunların ötesinde gelişmekte olan ülkelere özgü başka birtakım faktörler de beyaz 

fillerin mevcudiyetini ve artmasını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, gelişmekte olan 
ülkelerde altyapı yatırımlarına ilişkin stratejik planlama ya zayıftır ya da hiç yoktur. Toplumsal 
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proje değerlemesinin çoğunlukla bir yaptırımı da yoktur. Bu da, beyaz filler ve kısa dönem 
siyasi amaçları tatmin etmeyi amaçlayan projelerin seçilmesi anlamına gelmektedir. Hatta 
zayıf projeleri ayıklamaya yönelik prosedürler gündeme geldiğinde, talep genel olarak fazla 
hesaplanırken maliyetler daha düşük hesaplanır (Engel vd, 2009: 11). 

 
Bu ülkelerde stratejik planlar fiilen yapılsa bile, çoğunlukla bu planlar sadece kâğıt 

üzerinde kalmaktadır. Stratejik hedefler sağlıklı şekilde belirlenememektedir. Elbette 
istikrarsız politik ve ekonomik ortam yanında kurumsal kapasitenin yetersiz oluşu da bunda 
önemli bir etkendir. Aynı zamanda demokrasinin gelişmemiş olması nedeniyle katılımcı 
süreçlerin işletilememesi, uygun bir sosyo-kültürel ortamın olmaması ve insan kaynaklarının 
yetersiz/niteliksiz oluşu da bu süreçteki diğer olumsuz etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Gelişmekte olan ülkelerde beyaz fillerin varlığının bir diğer nedeni de yüksek 

korumacılıktır. Bu ülkeler birçok endüstrinin yerel bir uyum içinde olduğu küçük iç piyasalara 
sahiptir. Bu da henüz işletilmeyen ölçek ekonomileri için önemli bir rol sunabilir. Gelişmekte 
olan ülkelerdeki sanayi politikası çoğu zaman ne iç piyasaların büyüklüğünün ne de ihracat 
beklentilerinin tümüyle teminat altına alınmadığı sanayilerinin kurulumunu destekleme 
yönündedir ki buna, beyaz fil sendromu denmektedir (Rodrik, 1988: 115). Yüksek koruma 
duvarları neticesinde, en uygun ölçeğin oldukça altında kurulan sanayiler korumacı politikalar 
uygulayan gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sorun teşkil eder. Kullanılmayan kapasite 
nedeniyle bu işletmeler, düşük verim ve yüksek maliyetlerle çalışmaktadırlar. Bu nedenle 
rekabet avantajları yakalayamamaktadırlar. Varlıklarını sürdürebilmek için de kamu 
kaynaklarından sübvanse edilmektedirler. Bu ise kamusal kaynakların verimsiz alanlara 
tahsisine neden olmaktadır. Beklenen, bu işletmelerin kısa dönemde desteklenmeleri fakat 
uzun dönemde gelişerek yüzde büyümeleri ve rekabet üstünlüğü elde etmeleridir. Ne yazık 
ki, bu her zaman mümkün olamamaktadır. 

 
Bu konuda verilebilecek en bilinen örnek otomobil endüstrisiyle ilgili olanıdır. Genel 

olarak otomobil endüstrisi, ölçek ekonomilerinin önemli olduğu bir endüstridir. Sanayileşmiş 
ülkelerde sektörle ilgili minimum etkinlik ölçeği tahminleri değişmektedir. Bu konuda yapılan 
çok sayıda çalışma, en uygun ölçeğin yıllık 200.000-300.000 civarında araba olduğunu 
ortaya koymaktadır. Daha çok emek yoğun teknolojileri kullanan gelişmekte olan ülkelerde, 
farklı durumlar için bu sayıları azaltsak bile, bu rakamlar oldukça yüksek görünmektedir. Bu 
bağlamda, bu ülkelerde ortalama üretim verimi, yaygın olarak ölçeğin tüm avantajlarına 
ulaşmada yetersiz kalmaktadır (Rodrik, 1988: 115-116). Ekonomik bir bakış açısıyla 
sorulması gereken, bu atıl kapasite ile ne kadar maliyete katlanıldığıdır. Böyle endüstrilerinin 
karlı olmasını sağlamak için, çok yüksek düzeyde bir koruma kullanıma konulmalıdır. Bu ise 
bahsedilen maliyetlerin kanıtı niteliğindedir. 

 
Görüldüğü üzere gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde farklı nedenlerle de 

olsa beyaz fil projeler yaşama geçirilmektedir. Yaşanan tecrübelere rağmen yeni beyaz filler 
türemektedir. Peki, neden geçmişteki hatalardan yeterince ders alınmamaktadır? Öğrenilen 
dersler neden yeni büyük projelerde uygulanmamaktadır? Geçmişte yaşanan çok sayıda 
deneyim göstermektedir ki, birçok ülkede kamu kurumlarının hem becerikliliği hem de 
istekliliği gittikçe azalmaktadır. Bunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Prasser, 2007:  
60-61): 

i. Birimlerin ve kurumların yeniden yapılandırılmasında durağanlık vardır. Hükümetler 
ve yöneticiler değişirken, her biri kurumsal değişim aracılığıyla yönetime imzalarını 
atarlar. Bunun yarattığı ters etki, kurumların ve kilit insanların önemli dersler 
sağlayan deneyim ve kayıtlarla olan bağının kopmasıdır. 
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ii. Kayıt saklamada yaşanan değişimler yani farklı bir işletim sistemine veya yazılıma 
geçilmesi, öğrenilen derslere dair önemli bilgilerin kaybolması veya bilginin yerinin 
unutulması anlamına gelebilmektedir. 

iii. Kamu hizmeti kavramına olan ilgi giderek azalmaya başlamıştır. Bu yüzden, önemli 
proje kararları geçmişteki tartışmalarla pek bir ilgisi olmayan ve uzun dönemli bir 
bakış açısıyla yaklaşmayı tercih etmeyen yöneticiler tarafından alınabilir. 

iv. Aralıksız ve radikal bir değişim süreci mevcuttur. Geçmiştekiyle ilişkili olanlar 
gitmekte, geleceğe yeniden odaklanılmaktadır. 

 
Görüldüğü üzere beyaz fillerin ortaya çıkışı farklı nedenlere dayandırılabilir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında ve demokratik ülkelerle totaliter ülkeler 
arasında bu farklılıklar daha da belirginleşebilir. Varlık nedenleri ne olursa olsun beyaz fillerin 
varlığı her ülke için önemli sorunları da beraberinde getirir. Bu zararlardan korunabilmek için 
elbette çeşitli önlemler düşünülebilir. Fakat öncelikle bu zararların neler olduğu ve neden 
beyaz filleri bir sorun olarak algılayıp çözüm önerileri geliştirmek gerektiği ortaya 
konulmalıdır. 

 
3. Kamusal Beyaz Fillerin Zararları 
 
Kamusal beyaz filler çoğunlukla kamusal ihtiyaçları karşılamaktan ziyade, saygınlık 

amacıyla oluşturulurlar. Burada kastedilen saygınlık, yönetimde bulunan bir kişinin, bir 
grubun ya da hükümetin saygınlığıdır. Bu projeler çoğunlukla kamusal ihtiyaçlara yönelik 
olma kılıfı altında bu sayılan kesimlerin saygınlığını yükseltmek amaçlıdır. Dolayısıyla kamu 
yatırımlarının gerekçeleri bu projelerde çoğunlukla kötü ve tartışmalı bir şekilde ortaya 
konulur. Çoğunlukla da kastedilen kamu yararı için, halkın katılımı aranmaz ya da sadece 
belirli grupların desteği yeterli görülür. 

 
Gerçekten özellikle kamu sektöründe beyaz fil olarak adlandırılan pek çok proje çok 

fazla yarar getirememiştir. Nitekim yapılan ülkelerarası çalışmalar, kamu-özel yatırım ayrımı 
yapılmadığında tek başına yatırımlarla büyüme arasında güçlü bir ilişkinin mevcut olmadığını 
göstermektedir. Dolayısıyla yatırım yapılması yeterli olmayıp aynı zamanda 
verimliliğin/etkinliğin sağlanması gerekmektedir. Yatırımlar, rekabetçi bir ortamda 
yapıldığında ve yatırımcı kendi parasını riske ederek kar ya da zarar sonuçlarının 
sorumluluğunu aldığında verimli/etkin hale gelebilmektedir (Bulut, 2009: 79). Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde bu nedenden dolayı kalkınma çabaları çoğunlukla başarısızlıkla 
sonuçlanmaktadır. Bu ülkelerde sorun bazen yetersiz yatırım değil, yanlış kaynak tahsisidir. 
Büyük miktardaki yatırıma rağmen birçok gelişmekte olan ülke yeterince gelişememektedir. 
Çünkü yapılan yatırımlar çoğunlukla beyaz fil yatırımlardır. 

 
İkonik veya büyük projeler altyapı yatırımlarının önemli unsurlarıdır. Eğer kötü 

yönetilmezler ve performans kıstaslarını tuttururlarsa önemli faydalar sağlarlar. Vergi 
mükellefleri, gittikçe daha çok fonun tahmin edilen maliyetleri ciddi ölçüde aşan ve belirtilen 
tamamlama süresini geçen projeye boşuna harcandığını gördüklerinde, siyasilere ve kamu 
kurumlarına karşı görülen kamusal kinizm (güvensizlik ve hoşnutsuzluktan dolayı nefret ve 
küçük görme) daha da artar. Bundan da önemlisi, zayıf proje yönetimi yüzünden büyük 
projelerin hedeflenen performans kıstaslarına ulaşmada başarısız olması diğer önemli bir 
ikonun, kamu yönetiminin başarısızlığı ve etkinsizliğini hatırlatmaya devam ettiği anlamına 
gelmektedir (Prasser, 2007: 64). 

 
Bu bağlamda özellikle gelişmekte olan bir ülkede hiçbir şey beyaz fillerin varlığı kadar 

moral bozucu olamaz. Çünkü beyaz filler negatif sosyal değer yaratan projelerdir (Robinson 
ve Torvik, 2005: 198). Negatif sosyal değer yaratılması demek, kamusal kaynakların 
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kalkınmaya yönelik değil tam tersine toplumsal refahı düşüren projelere tahsis edilmesi 
anlamına gelmektedir. Oysa gelişmekte olan ülkeler kalkınma yolunda hızlı adımlar atmak 
durumundadırlar. Kalkınma yolunda zaten kıt olan kaynakların bu şekilde negatif sosyal 
değer yaratan projelere tahsis edilmesi, çelişkili ve olumsuz bir durumdur. 

 
Hızla kalkınma hedefinde olan bu ülkelerde yöneticiler halkı çoğunlukla hızlı kalkınma 

vaatleriyle böyle sembolik ve büyük projelere kolaylıkla ikna ederler. Oysa büyük, ikonik 
projelerin çoğu beyaz fil olarak adlandırılan projelerdir. Sihirli bir formül gibi yöneticiler ve 
halk genellikle bu projelerden büyük yararlar umarlar ama bu yararlar çoğunlukla sadece bir 
hayalden ibarettir. Daha sonra bu beyaz fillerden kurtulmak dahi ciddi maliyetler oluşturabilir. 

 
Beyaz fil projeleri inşa etme açısından büyük ve pahalı projelerdir. Fakat tek 

olumsuzluk bundan da ibaret değildir. Bu projeler ayrıca tahmin edilenden daha uzun 
zamanda faaliyete geçerler. Çünkü bu projelerin faaliyetinden çok saygınlık ve biçimsel yönü 
önceliklidir. Bu yüzden hem belirtilen rolleri hem de finansal boyutları asla tatmin edici 
değildir. Bunun ötesinde, bu projeleri gerçekte beyaz fil yapan şey zayıf tasarımları, karmaşık 
rolleri ve ticari başarı eksikliğinden ötürü, bakımlarının ve sürdürülebilirliklerinin oldukça 
maliyetli olmasıdır. Bu problemler resim galerileri ve müzeler gibi sanatla ilgili projelerde 
daha çok görülür. Bu tür yapılar beklenen katılım düzeylerini sağlamada başarısızdır ve 
orijinal inşasına göre daha maliyetli olacak şekilde yenilenmeleri sık tekrarlanır ve yenileme 
pahalıya gelir (Prasser, 2007: 50). 

 
Hemen her ülkede basında sık sık beyaz fil projelerle ilgili haberlere rastlanır. 

Haberlerin ortak özelliği büyük umutlar beslenen dev bir projenin ne kadar maliyetli olduğu, 
bununla birlikte bir türlü faaliyete geçemediği, verimsiz çalıştığı (zarar ettiği), kapasitesinin 
çok altında çalıştığı ya da çalıştırılamadığından dolayı çürümeye yüz tuttuğudur. Elbette 
basında yer bulan bu haberler beyaz filler için net kanıtlar sunmazlar. Fakat önemli ipuçları 
içerirler. 

 
Basında bu şekilde yer bulan çok sayıda beyaz fil vardır. Bunlara ilişkin birkaç örnek 

verilebilir. Örneğin, Filipinlerdeki nükleer güç tesisi 2 milyar dolardan fazlaya mal olmuş, fakat 
hizmete sokulmamıştır. Bazı ülkelerde milyarca dolara mal olmuş demir-çelik tesisleri 
kurulmuş fakat bunlar henüz hiç çelik üretmemişlerdir. Dünya Bankası Tanzanya’daki 
Morogoro Ayakkabı fabrikasını 40 milyon dolara mal etmiş ama şu anda tesis neredeyse 
hurdaya dönmüş ve kapasitesinin yüzde 4’ünden fazlası kullanılamamıştır. Küçük ve fakir 
ülkelerde böyle büyük yatırımlar tüm yatırımlar içerisinde önemli bir oran teşkil etmektedir. 
Bunların örnekleri arttırılabilir. Bunun ötesinde ülke liderlerinin ve onların çevresindekilerin, 
bu projeler kanalıyla elde ettikleriyle ilgili çarpıcı ama doğruluğu tam olarak ispatlanamamış 
raporlar da mevcuttur (Pritchett, 1996: 20). 

 
Görüldüğü üzere gerek bilimsel çalışmalarda gerekse basın yayın ve medya 

organlarında, beyaz fillerin varlığı ve zararlarıyla ilgili çok sayıda bulgu mevcut olmasına 
rağmen bu tür proje stoku giderek artmaktadır. Bu nedenle beyaz filler sorunu günümüz 
ülkelerinin çözüm bulması gereken önemli bir konudur. Özellikle kamusal beyaz filler sorunu 
ve bu sorunun çözümüne yönelik arayışlar kamu maliyesi literatüründe gittikçe daha fazla yer 
bulacak gibi görünmektedir.  

  
4. Türkiye’de Kamusal Beyaz Filler Sorunu 
 
Kamusal beyaz filler sorunu pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir 

toplumsal sorundur. Ülkemizde yıllardır beyaz fil proje stokunun eritilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. Buna karşın bir yandan da yeni beyaz filler yaratılmaktadır. Daha önceki yıllarda 
politik istikrarsızlık ortamında ve yüksek korumacılık duvarları ardında beyaz filler ortaya 
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çıkarken, son yıllarda politik istikrar ve dışa açılma çabaları da beyaz fil sorununun 
çözümüne çare olamamıştır. Elbette bunun çok çeşitli sebepleri bulunmaktadır. 

 
Ülkemizde kamu yönetiminin kurumsal yapısı zayıftır. Politik ve sosyal baskılarla etki 

altına alınabilmektedir. Çoğunlukla da rasyonellikten uzaktır. Kamu yönetimi kurumsal 
yapısında yaşanan bu zayıflıklar, kaynakların verimsiz kullanımı ve savurganlık açısından 
önem taşır. Tüm bu sayılan nedenlere yöneticilerin psikolojisi, demokrasi kültürünün 
gelişmemiş olması, kamu yönetiminde hesap verilebilirlik ve saydamlığın oluşturulamaması, 
maliyet fayda analizleri gibi bilimsel değerlendirmeler yerine politik liderlerin vaatlerinin temel 
alınması, toplumsal hafızanın zayıf olması ve toplumsal öngörü eksikliği gibi faktörler de 
eklenebilir. Ülkemizde özellikle kurumsal bir politik kültürün oluşturulamamış olması 
nedeniyle lider sultasına dayalı bir politik karar alma mekanizması işlemektedir. Toplumsal 
uzlaşının dikkate alınmadığı böyle bir ortamda, politik başarı için halkı heyecanlandıracak ve 
halkın umutlarını yeşertecek lider figürleri öne çıkmaktadır. Kendine güveni daha fazla olan 
liderler, halkın desteğini alabilmek için çarpıcı, sembolik ve büyük projeleri toplumsal vizyona 
taşımaktadırlar. Bu ise yeni beyaz fillerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

 
Türkiye’de son yıllarda kamusal beyaz fil stokları özelleştirme ya da KÖSO’lar yoluyla 

azaltılmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte bir yandan da yukarıda sayılan nedenlerle yeni 
beyaz filler yaratılmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz politik ve ekonomik ortam henüz bu 
yeni beyaz fillerin yeterince tartışılmasına uygun düşmemektedir. Fakat yakın gelecekte 
bunların daha fazla tartışmaya açılacağı düşünülebilir. Şu anda mega projeler olarak toplum 
gündemine gelen çoğu projenin bu açıdan ele alınması doğru olacaktır. 

 
Örneğin son yıllarda gündeme gelen beyaz fil olmaya aday olduğunu düşündüğümüz 

projelerden birkaçını şu şeklide sıralayabiliriz: 2005 yılında İzmir’de düzenlenen 23. 
Üniversite Yaz Olimpiyatları “Universiade 2005” ve 2011 yılında Erzurum’da düzenlenen 25. 
Üniversite Kış olimpiyatları “Universiade 2011” için bu şehirlerde ciddi yatırımlar yapılmıştır. 
Bu yatırımlar sadece spor kompleksleri olmayıp aynı zamanda konaklama ve sosyal amaçlı 
tesisleri de içermektedir. Bu oyunların düzenlenebilmesi için yapılan bu yatırımların daha 
sonra ne kadar verimli kullanılabildiği ise tartışma konusudur. Bu oyunların yapılması için 
harcanan paraların ne kadar en uygun kullanıldığı, kullanılan kaynaklarla elde edilen 
faydalarla paranın karşılığının ne oranda elde edilebildiği tartışmalıdır. Elde duran bu 
yatırımların birer beyaz file dönüşme olasılığı hayli yüksektir. Türkiye’nin ve İstanbul’un en 
büyük uluslararası tanıtım projelerinden biri olarak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve devletin 
ortak projesi şeklinde hayata geçirilen Formula 1 için İstanbul’da büyük yatırımlarla bir yarış 
pisti yaptırılmıştır. Formula 1 Yönetimine (Formula One Administration) bu yarışlar için 7 yıllık 
bir sözleşmeyle yıllık 13.5 milyon dolarlık (garanti) ödeme yapılmaktadır. Formula 1 Yönetimi 
tarafından, bu ödemenin 2012 yılı için 26 milyon dolara yükseltilmesi istenmiştir. Bu teklife 
hükümetin haklı olarak olumlu yanıt vermemesi üzerine, 2012 Formula 1 İstanbul yarışlarının 
olmayacağı gündemdedir. Bu durumda eldeki pistin nasıl değerlendirileceği üzerinde 
düşünmek gerekir.  

 
Tüm bunlar yanında Türkiye’nin son yıllarda bu türden itibar projelerine yönelmesi bir 

yandan gurur verici bir duygu ortamı yaratırken diğer yandan yeni beyaz filler mi geliyor 
sorusunu da beraberinde getirmektedir. Dünya ve Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev 
sahipliği yapma yönündeki ısrarlı çabalar bu kapsamda değerlendirilebilir. Kanal İstanbul 
adıyla anılan ve İstanbul’un bir kanalla bölünerek ada haline getirilmesi yönündeki proje, 
Urfa’ya yapılan olimpik futbol stadyumu doğru düzgün maç oynanmadan atıl beklerken birçok 
şehirde yeni birçok modern stadyum yapılması girişimleri, bir türlü yaşama geçemeyen hızlı 
tren projesi, başta Ordu-Giresun illerinin havayolu taşımacılığı için denizde yapımı başlanan 
havaalanı yatırımı olmak üzere birçok şehirdeki havaalanı projeleri, İstanbul ve Çanakkale 
illerinde yapılması düşünülen yeni asma köprüler, her şehirde plansız programsız kurulan 
üniversiteler ve nihayet kamu destekli yerli otomobil üretilmesi projesi. Elbette bunların 
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sayılar daha da arttırılabilir. Bu projelerin bir kısmının dahi beyaz file dönüşebileceği 
endişesini taşımamak mümkün değildir. Bu da ülkemiz açısından ciddi bir kaynak kaybı 
anlamına gelecektir. 

 
5. Kamusal Beyaz Filler Sorununda Kamu Özel Sektör Ortaklığı Çözüm Olabilir 

Mi? 
 
KÖSO’lar, Amerika Birleşik Devletleri Genel Muhasebe Ofisi tarafından “kamu hizmeti 

sunan bir sistem ya da tesisi kısmen ya da tamamen yenilemek, inşa etmek, işletmek, 
bakımını sağlamak ve/veya yönetmek için kamu ve özel sektör ortakları arasında 
oluşturulmuş sözleşmeye dayalı anlaşmadır” şeklinde tanımlamıştır (Pflug, 2002: 6). 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere; KÖSO’lar, bir kamusal hizmeti sunmak üzere bir tesisin 
kurulması aşamasından bakımı ve yönetimine kadar geniş bir yelpazede düşünülmelidir. 
Yani burada esas olan kamusal bir hizmetin görülmesidir. Bu temelde özel sektörle kamu 
sektörü her biri farklı değerler katarak, risklerin ve getirilerin paylaşıldığı, uzun dönemli bir 
sözleşme üzerinde çalışırlar. 

 
Bu temelde tanımlanan KÖSO’lar, son yıllarda tüm dünya da gittikçe yaygınlık 

kazanmaktadırlar. Gerek yerel kamusal mal ve hizmetlerin gerekse ulusal kamusal mal ve 
hizmetlerin tedarikinde ve finansmanında KÖSO uygulamaları artarak devam etmektedir. 
Hatta son yıllarda küresel kamusal mallar konusunda da KÖSO’lar önemli bir aktör olarak 
ortaya çıkmaktadırlar. Örneğin küresel kamusal bir mal olarak sağlık hizmetlerinin sunumu 
artık küresel bir ortaklığı gerektirmektedir. Özellikle bazı hastalıklarla mücadele ve sağlık 
araştırmaları artık sadece ulusal düzeyde yeterli olmamaktadır. Sağlıkla ilgili küresel 
ortaklıklara ilişkin olarak şu örnekler verilebilir (Schwartz, 2010: 112):  

 
i. AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Küresel Mücadele Fonu: The Global Fund to Fight 

AIDS, TB and Malaria (GFATM),   
 

ii. Küresel Aşı ve Bağışıklık İttifakı: Global Alliance for Vaccines and Immunisation  
 

iii. (GAVI);  
 

iv. Dünya Bankası Çoklu-Ülke HIV-AİDS Programı: The World Bank Multi -Country 
HIV/AIDS Program (MAP);  

 
v. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı’nın AİDS’i Gidermeye Yönelik Acil Eylem Planı: 

The United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR);  

vi. Dünya Sağlık Örgütü Sıtmayı Azaltma Girişimi: Roll Back Malaria, initiative 
(WHO/RBM);  

vii. Dünya Sağlık Örgütü Tüberkülozu Durdurma Ortaklığı: The Stop TB Partnership  

viii. Küresel Ar-Ge KÖSO’ları: Research and Development PPPs;  

ix. Sağlığa Yönelik Kamu Özel Sektör Ortaklığı Girişimi: The Initiative on Public-Private 
Partnerships for Health  

 
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) ve Avrupa İşbirliği ve Ekonomik 

Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da sıkı şekilde desteklenen 
bu uygulamalar, küresel neoliberalizmin en önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Elbette 
bu gelişmenin önemli nedenlerinden birisi de, KÖSO’ların sadece liberal düşünce 
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taraftarlarınca değil, aynı zamanda üçüncü yol olarak isimlendirilen yeni sosyal demokrasi 
taraftarlarınca da benimsenmesidir. 

 
KÖSO’ların bu denli benimsenmesinin ve gelişim göstermesinin ardında yatan temel 

neden, ortaklık düşüncesinin yarattığı cazibedir. Bu cazibe de bazı temel varsayımlara 
dayanır. Tek başına kamunun, ya da tek başına özel sektörün kötü ve yetersiz olduğunu öne 
süren düşüncelere karşı ortaklık felsefesi daha ikna edici bir seçenek sunabilir. Ortaklık 
yaklaşımının bu denli kabul görmesinin ardında yatan nedenleri kısaca şu şekilde 
sıralayabiliriz (Pflug, 2002: 7): 

i. KÖSO’lar, yoksulluğun azaltılması girişimlerine yeni kaynaklar sağlarlar. 

ii. Tamamlayıcı tarzda birlikte çalışan farklı sosyal aktörler aracılığıyla, sinerji 
oluşturulabilir. 

iii. Mevcut kaynakların verimliliği artar. 

iv. Çok sayıdaki farklı varlık oluşumu, çarpan etkisi yaratacak koşulları oluşturan insani 
ve sosyal kapasite geliştirme alanlarıyla bağlantılıdır. KÖSO’lar bu kapasiteleri ortaya 
çıkarabilirler. 

v. KÖSO’ların kendi kendini idame ettiren değişim modellerini meydana getirme 
potansiyeli vardır ki; böylece bütün, parçaların toplamından daha büyük olacaktır.  

 
Anlaşılacağı üzere KÖSO’lardan sosyal fayda bağlamında ciddi katkılar umulmaktadır. 

Bu beklentilerin çok yüksek tutulması KÖSO’ların geleceği açısından riskli bir durumdur. Aynı 
zamanda beklentilerin ne oranda karşılanabileceği de tartışmalıdır. Fakat KÖSO’ları sadece 
neoliberalizmin Truva atları olarak gören anlayışlar da bu temelde sorgulanmalıdır. Bazı 
alanlarda uygun koşullarda iyi uygulamalarla KÖSO’lar ciddi kamusal faydalar üretebilirler. 
Bu olası faydalardan birisi de beyaz fillerle ilgilidir. KÖSO’lar yeni kamusal beyaz filler 
yaratmayı engelleyebileceği gibi, aynı zamanda mevcut kamusal fillerin verimliliğini arttırarak 
kamusal yüklerini düşürebilir. Böylelikle mevcut kamusal fillerin bir kısmı etkin çalışan, verimli 
varlıklara/projelere dönüşebilir.  

 
Daha önce etraflıca açıklandığı üzere, politik arenada kendi çıkarları ile motive olmuş 

hükümet temsilcilerinin stratejik davranmaları olasıdır. Yani kamu temsilcileri; faaliyetin 
hacmini en üst düzeye çıkarmak arzusu olmaksızın, kendilerini haklı çıkarmaya yarayacak bir 
şekilde, bir bakıma hayal olan bir yolla, maliyetleri düşük, fayda ya da gelirleri yüksek tahmin 
edebilirler. Bir KÖSO, ekonomik açıdan uygulanabilir projeleri, ekonomik açıdan 
uygulanamaz projelerden ayırt etmek ve diğerlerini reddetmek için faydalı olabilir. Burada 
özel sektör, kamunun sermaye maliyetlerini (doğrudan ya da fırsat maliyetlerini) de 
kapsayacak tüm maliyetleri kurtaracağını beklemediği takdirde kamu altyapı projesine girmek 
istemeyecektir. Bu bağlamda özel sektör, maliyet ve gelirlerle ilgili tahminleri iki kez kontrol 
edecektir. Böylece, bu ortaklık içerisinde özel sektör belki de, beyaz fillere karşı koruyucu 
görevini de görecektir (Sadka, 2007: 473). 

 
Kamusal beyaz fil projeler olarak anılan kötü oluşturulmuş projeler yerine KÖSO’larla 

daha verimli kamusal projelerin önü açılabilir. Çünkü KÖSO’lar bir yandan özel sektörün 
dinamizminin avantajlarını içerisinde barındırırken, diğer yandan da kamusal sektörün sosyal 
katkılarını içerirler. Böylelikle hem özel sektörün hem de kamu sektörünün kattığı olumlu 
yönlerle KÖSO’lar daha verimli çalışabilirler. Kamusal işlerin daha verimli hale gelmesinde 
katkı sunmalarının yanında özelleştirmenin zararlarını da bertaraf edebilirler. 
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Karayolu yapımında son yıllarda gözlenen gelişmeler bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir. Gelişmekte olan çok sayıda ülkenin yoğun şekilde karayolu yapımına ihtiyacı 
olduğu genel kabul gören bir gerçektir. Geleneksel olarak karayolları kamu sektörü 
tarafından finanse edilip işletilmesi gereken kamusal mallar olarak görülmektedir. Fakat son 
yıllarda birçok hükümet kronik bütçe problemlerinden dolayı bu malların kamuca yerine 
getirilmesini önemsememektedir. Trafik de son yıllarda kapasitesinin üstünde büyümektedir. 
Bu bağlamda karayollarının yapımının, finansmanının ve işletilmesinin özel sektör tarafından 
yerine getirilmesi ve kullanıcıların bu yolların kullanım bedellerini ödemesi büyük ölçüde 
kabul görmüştür. Yolların özelleştirilmesinin çok sayıda avantajı olduğu iddia edilmektedir. 
Özel şirketler karayollarını daha hızlı yaparlar çünkü çok az finansal sıkıntı yaşar ve 
kamunun mülkiyetindeki şirketlerden daha etkin çalışırlar. Kullanıcılar büyük olasılıkla özel 
sektörün sahipliğindeki yollar için ödemede bulunmayı kabul ederler. Özel sektör firmaları 
para kaybetmeyi istemediğinden KÖSO’lar beyaz fillerin yapımını engelleyebilir (Engel vd, 
1997: 1). 

 
KÖSO’ların beyaz filleri engellemesinin bir diğer açıklaması da kamu finansmanına 

yeni bir bakış getiren Paranın Karşılığı (Value for Money) Yaklaşımıdır. Paranın karşılığı 
arttırıldığı için KÖSO’lar beyaz fil projelerin maliyetlerini aşan getirilere ulaşmasını 
sağlayabilirler. Böylelikle beyaz fil projelerde unutulan ekonomiklik, etkinlik ve etkililik 
kavramları tekrar değerlendirilmeye alınabilirler. 

 
Paranın karşılığı yaklaşımında hizmet veya faaliyetten beklenen çıktı ile bu çıktıyı elde 

etmede gerekli kaynaklar bütçe hedeflerini ve politik amaçları garanti etmelidir. Eşitlik, 
mükemmellik, girişimcilik, uzmanlık ve seçebilirlik gibi diğer faktörler de paranın karşılığı 
zincirinin parçalarıdır ve değer kavramlarıyla ilişkili olan karmaşık süreçleri ifade ederler 
(Shoeman, 2007: 72). Bu bağlamda paranın karşılığı ortaklıklar için anahtar rasyonel bir 
motivasyondur. Paranın karşılığı konuşma diline ait sezgisel bir çekiciliğe sahipken esas 
anlamı ise belirsizdir. Ekonomiklik, etkinlik ve etkililik kavramları, paranın karşılığı 
yaklaşımında öne çıkan kavramlardır. Bunun yanında paranın karşılığı kavramının KÖSO 
kapsamındaki anlamı fazla net değildir ve daha çok ekonomiklik temeline dayandırılır 
(Edwards ve Shaoul, 2003: 400). Eğer etkinlik ve etkililik boyutları da dikkate alınırsa, 
KÖSO’ların beyaz filleri önlemede daha büyük katkıları olabilecektir. 

 
KÖSO’lar altyapı projelerinin maliyetinin tamamen özel sektör tarafından karşılandığı, 

kamu sektörünün içinde olmadığı, taşeronlaşmanın oluştuğu, mülkiyet geliştirme amaçlı basit 
imtiyaz anlaşmaları olarak düşünülmemelidir. Bu nedenle, kötü proje stoklarını eritmek 
isteyen hükümetler için kesinlikle tavsiye edilmezler (Eker, 2007: 60). Bunun tersine 
KÖSO’lar riskler, maliyetler ve getirilerin özel sektör ve kamu sektörü arasında çeşitli 
şekillerde makul biçimde paylaştırıldığı, kamu sektörü ve özel sektörün farklı görevleri 
üstlenerek hizmetleri beraber gerçekleştirdiği ortaklıklardır. Zaten KÖSO’ların özü de 
varlıklara değil, hizmetlere odaklanmadır (Earl ve Regan, 2003: 7). 

 
 Faaliyetlere odaklanmakla birlikte KÖSO’lar, yeni yatırımların yürürlüğe konulmasının 

da ötesinde mevcut varlıkların korunması,  değerlendirilmesi ve yenilenmesinde de etkili 
olabilirler. Özellikle kamusal beyaz fillerin kamuya en az yükle değerlendirilmesi ve yeni 
kamusal beyaz fillerin oluşmasına engel olabilecek araçlardır.  
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Tablo 1. Net Varlık Üzerinde KÖSO’ların Olası Reel Mali Etkileri 

Mali kurallara dayalı 
kısıtların engellenmesi 

Mali kurallar kamusal yatırımı engeller fakat garantilere ve uzun dönemli 
satış sözleşmelerine izin verirse ve ayrıca KÖSO yatırımı kullanıcı 
ücretleriyle vergi gelirlerinde yeterli derecede artış sağlarsa KÖSO’lar net 
varlığı arttırabilir.  

Ömür maliyetlerinin 
azaltılması 

Özel ortak inşa, işletme ve bakımın koordinasyonunda hükümetten daha 
iyiyse, KÖSO’lar kamusal hizmetlerin ömür maliyetini azaltarak hükümetin 
net varlığını arttırabilir.  

Kullanıcı ücretlerindeki 
sürdürülebilir artışın 
kolaylaştırılması 

Hizmet olarak finanse edildiğinde maliyetleri karşılayan kullanıcı ücretlerinin 
uygulanması ve sürdürülmesi eğer daha kolay olursa KÖSO’lar vergi 
mükelleflerinin fonladıkları teşviklere olan ihtiyaç azalacak ve böylece 
hükümetin net varlığı artacaktır  

Kaynak: Budina, N., Brixi, H.  P. ve Irwin, T.  (2007), “Public Private Partnership in the New EU 
Member States: Managing Fiscal Risks”, World Bank Working Paper,  No. 114, Washington D.C.: The 
World Bank., s.10 

 
KÖSO’lar esas itibariyle kamusal faaliyetlere odaklanmakla birlikte, kamunun net varlığı 

üzerinde de reel etkiler yaratabilirler. Mali zorunluluklar yaratmasına rağmen bir KÖSO 
kamunun net varlığını iyileştirebilir. Bu durum Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre; öncelikle 
mali kurallar kamusal yatırımı engellerken garantilere ve uzun dönemli satış sözleşmelerine 
izin verirse, KÖSO yatırımı kullanıcı ücretleri ve vergi gelirlerinde yeterli derecede büyük 
artışlar sağlarsa, KÖSO’lar kamusal net varlığı arttırabilir. İkinci olarak, eğer özel ortak inşa, 
işletme ve bakımın koordinasyonunda hükümetten daha iyiyse, KÖSO’lar kamusal 
hizmetlerin ömür maliyetini azaltarak hükümetin net varlığını arttırabilir. Son olarak, hizmet 
olarak finanse edildiğinde maliyetleri karşılayan kullanıcı ücretleri uygulanabilirse, 
KÖSO’ların vergi mükelleflerinin fonladıkları teşviklere olan ihtiyaç azalacak ve böylece 
hükümetin net varlığı artacaktır. 

 
Kamusal beyaz fil projelerden kurtulmak için KÖSO’lar bir çözüm aracı olarak 

düşünüldüğünde ilk olarak, özel sektörün kamu faaliyetlerine katılımının avantajları göz 
önüne alınmalıdır. Bu avantajlar piyasaların rekabetçi doğasından kaynaklanmaktadır. Bu da 
piyasadaki özel sektör aktörlerinin kamudaki emsallerine göre daha etkin faaliyette 
bulunmalarını sağlar. Bu fark, iki sektör arasında amaçlardaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 
Örneğin, özel sektörde karın maksimizasyonu kamu sektöründe refahın maksimizasyonuna 
oranla göreceli olarak daha kolay ölçülebilir bir değişkendir. Sonuçta, yöneticiler ve 
çalışanların ulaşmaya çalıştıkları bu amaç, özel sektörde daha kolaylıkla değerlendirilebilir. 
İkinci olarak, daha çok sosyal amacıyla bağlantılı olarak beyaz filler üreten kamu sektörünün, 
özel sektöre göre ekonomik uyumu yetersizdir. Yatırım kararlarını kamudan özel sektöre 
taşıma, yatırımların getirilerinin artmasına bağlı olarak, etkinlikte artışa neden olabilmektedir. 
Özel sektör tarafı için ana gelir kaynağı olan kullanıcı ücretleri veya mevcut ödemeler bir 
araya getirilerek beyaz filler önlenebilir. Bu durum firmaların sadece karlı gördükleri projelere 
katılmasına neden olur. Ayrıca bunun toplumsal talep için iyi bir araç olduğu iddia 
edilmektedir (Habets, 2010: 25-26). 

 
Hizmet bedelleri talebe dayalı olduğunda, bu hizmetlerin kamu tarafından hiçbir şekilde 

sağlama alınmadığı, özel sektörün iyi projelere arka çıkma yönünde inisiyatife sahip olduğu 
ve beyaz fillerden kaçındığı varsayılmaktadır (Yescombe, 2007: 21). Bu durumda firmalar 
sadece karlı gördükleri projelere katılacaklardır. Bu çerçevede altyapının özelleştirilmesi, 
sosyal proje değerlendirmesinde zayıf sistemleri olan ülkelere yardım edecektir. Çünkü eğer 
bir beyaz fil projesi varsa firmalar bu projeyle ilgilenmeyecektir. Firmanın temel gelir kaynağı 
kullanıcı ücretleriyse, KÖSO’lar beyaz fillerden kaçınacak şekilde yapılandırılırlar (Engel vd, 
2009: 12). Beyaz filleri engelleyen bir piyasa testi olarak hizmet etmesi beklenen KÖSO’ların 
bu filtreleme yeteneği hükümet teminatlarıyla beraber köreltilmiştir. Ama yinede birçok KÖSO 
sözleşmesinde gelir riskine karşı farklı türlerde sigortalama yapıldığı görülmektedir. Bu 
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sigortalama da sonuçta vergi mükellefleri tarafından ödenmektedir. Sigortalanan bu riskler 
genel olarak talep riski, onarma ve koruma riski ile politika riskinden oluşmaktadır (Engel vd, 
2009: 18). 

 
Görüldüğü üzere KÖSO’lardan beklenen faydalar hizmetin ne kadar özel mal olduğuna 

göre değişmektedir. Kamusal mal/hizmet ne kadar özel mal kategorisine yaklaşmakta ise o 
kadar çok fayda bölünebilirliğine ve dolayısıyla fiyatlanabilirliğe konu olmaktadır. Bu durumda 
kullanıcı ücretleri daha fazla kullanılabilir. Fakat mal ve hizmet ne kadar kamusal mal ise o 
kadar çok bölünemezlik ve fiyatlandırılamama durumları söz konusu olacaktır. Peki, mal 
kamusal mal özelliği daha ağır basan bir mal ise ve kullanıcı ücretleri söz konusu edilemiyor 
ya da toplanamıyor ise bu durumda ne yapmak gerekir?  

 
Bu durumda üç farklı seçenek arasında değerlendirme yapmak gerekir. İlk olarak, 

devlet geleneksel sunumu tercih edebilir. Yani projeyi inşa ettirmek için bir firmayı kiralar ve 
sonra işletme ve bakımının sorumluluğunu üstlenir. İkinci olarak devlet, altyapı yatırımını her 
kullanan için sabit bir ücreti özel işletmeye öder (örneğin, hapishanelerde kullanıcılar 
mahkûmlardır). Son olarak devlet, taşerona beklenen hizmet kalite standardına ulaşıp 
ulaşmadığına bağlı olarak periyodik sabit bir ücret öder. Firmaya sabit bir kullanıcı ücreti 
ödemek pek de iyi bir fikir değildir. Çünkü talep riski taşır ve periyodik sabit bir ücreti içeren 
sözleşmeyle giderilebilir. Bu durum firmaların ihaleye girmede risk primlerini arttırır. Kullanıcı 
başına sabit ücretlerin sözde avantajı, talebe bağlı olmalarından dolayı, beyaz filleri elemeye 
yardımcı olmalarına dayandırılmıştır. Bununla beraber, bahsettiğimiz avantaj tartışmalı bir 
avantajdır. Hükümet ödemeleriyle finanse edilen tüm projeler tam bir fayda maliyet analizine 
tabi tutulmalıdır. Bu yüzden en çok periyodik sabit ücretleri içeren sözleşmelerin olduğu 
projeler tercih edilmektedir (Engel vd, 2011: 6). 

 
KÖSO’lar etkinliği arttırabilir ve finansman tercihlerini genişletebilir fakat KÖSO 

mekanizmaları çoğunlukla tanımsız, belirsiz ve tutarsızdır. Tek kamunun yer aldıklarına göre 
kamu ve özel sektörün işbirliği içinde daha etkin olmasını sağladığı çok sayıda yatırım projesi 
örneği vardır. Bununla beraber KÖSO’ların birçoğunun bütçede pahalıya mal oldukları 
görülmektedir (Tandberg, 2008: 63). Bundan dolayı KÖSO’lar beyaz filleri önleme konusunda 
sihirli araçlar/formüller olarak düşünülmemelidirler. İyi tasarımlandıklarında ve iyi 
uygulandıklarında olumlu katkı sunabilirler. Fakat iyi planlama yapılmaz, iyi tasarımlanmaz ve 
iyi yürütülmezlerse, KÖSO düşüncesinin kendisi de bizzat yeni bir beyaz fil olabilir! 

 
Unutulmamalıdır ki, KÖSO’lar her zaman müsrif olan projeleri ayrıştıramayabilir. Beyaz 

fil olarak adlandırılan düşük sosyal değeri olan projeleri elemede ara sıra kullanılabilen bir yol 
olarak görülmektedir. Genellikle projenin kar getirebilmesi için yeterli talep oluşmadıkça özel 
firmaların katılmayacağı varsayılmaktadır. Eğer proje kullanıcı ücretlerine dayanıyorsa bu 
durum geçerlidir. Fakat gelecek vergilerle finanse edilen KÖSO’ların söz konusu olması 
durumunda, projenin istenebilirliğine ilişkin bir piyasa testine gerek yoktur. Daha az istenen 
projelere ve beyaz fillere de kapılar açılır. Bu nedenle KÖSO’lar aracılığıyla yürütülen bu 
projeler, kıt kaynakların iyi kullanılıp kullanmadığını test etmek için, fayda-maliyet analizine 
tabi tutulmalıdır (Engel vd, 2011: 4). 

 
Eğer toplumsal açıdan zayıf olan bir şey varsa, sivil katılımı güçlendirecek ve teşvik 

edecek biçimde bu zayıflıklar tamir edilmeli ve yenileri inşa edilmelidir (Evans, 2008: 55).  
Beyaz filler bir yönüyle, toplumlarda ciddi ekonomik zayıflıkları temsil ederler. Bu zayıflıklar 
KÖSO’lar kanalıyla düzeltilebilir. Böyle bir çözüm aynı zamanda sivil katılımı da güçlendirir. 
Hele bir de ortaklığın içine sosyal boyutu kontrol edecek ve değerlendirecek sivil toplum 
kuruluşları dâhil edilirse bu durumda çözüm daha katılımcı ve demokratik bir niteliğe 
bürünebilir. Nitekim son yıllarda çoğu KÖSO projesinde sivil toplum örgütlerinin katılımı 
artarak devam etmektedir. KÖSO tabiri artık Kamu-Özel-Sosyal Sektör Ortaklığı (KÖSSO) 
hüviyetine bürünmeye başlamaktadır. KÖSSO’lar sadece KÖSO düşüncesinin bir uzantısı 
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değildir. Bunlar sosyal amacı olan KÖSO’lardır. Sosyal amacı olan bir KÖSO’nun bazı 
önkoşullara sahip olması gereklidir. Bu nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Public/social/private_partnership):  

i. Toplum yararı temelinde kamusal amaçları, gündemleri ve görevleri temin etmeli ve 
uygulamalıdır. 

ii. Kısa ve uzun dönemde işbirliği gündemlerini ve amaçlarını benimsemeli ve 
sürdürmelidir. 

iii. Sürdürülebilir sonuçlar için gerekli şartları sağlamalı ve kaynakları planlayarak emin 
etmelidir.  
 
Bir KÖSSO’da üç temel fonksiyon yerine getirilir. İlk olarak, ortaklardan en az biri 

finansmanı sağlar (finansman düzeyi). İkincisi, yine ortaklardan en az biri projenin tüm 
sorumluluğunu üstlenir, sosyal ürün ve hizmetleri başından sonuna kadar düzenlenmesi ve 
meydana getirilmesini planlayarak projenin koordinasyonunu yapar (proje liderliği). Son 
olarak, ortaklardan en az biri mal ve hizmetleri satın alarak projeye fon akışlarını sağlar 
(finansmana katkı sağlama). Bu üç temel fonksiyon nispi yeterlilikleri ve sorumlukları olan üç 
ortak girişimci ve/veya örgüt tarafından yerine getirilir 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Public/social/private_partnership). KÖSSO’lar sosyal ihtiyaçların 
finansmanında yönelik projeleri kapsarlar. Örnek olarak şebeke suyu ve kanalizasyon 
hizmetlerinin KÖSSO sunumunda sivil toplum örgütleri kapasite geliştirici ve projenin 
devamlılığının sağlayıcı roller üstlenerek önemli bir paydaş olabilirler (Asabia, 2009: 367).  

 
Beyaz fillerin önlenmesinin toplumsal faydası tartışılamaz. Bu bağlamda ülkeler, kamu 

yatırımlarını tüm boyutlarıyla ele almalıdırlar. Fakat bu, her zaman mümkün olmamaktadır. 
Tüm boyutların aynı anda ele alınmasında izlenecek adımlar özellikle önemlidir. Bu adımlar –
özellikle beyaz filleri önlemek adına- ciddi gelişmeler sağlamak için bir dizi minimum önlem 
olarak görülmelidir. Bu konuda alınabilecek önlemler şu şekilde özetlenebilir (Tandberg, 
2008: 74-75): 

i. Kararlar, konsolide bütçe yaklaşımına dayanmalıdır.  

ii. Projenin geliştirilmesi ve fayda-maliyet analizleri için ilkeler geliştirecek, proje 
tekliflerini gözden geçirecek ve uygun olmayan teklifleri reddedecek kuruluşlar 
oluşturulmalıdır. 

iii. Yatırım teklifleri, gelecek işletim maliyetlerini ve bunların nasıl finanse edileceğini 
göstermelidir. 

iv. Yatırım kararları orta vadeli bütçe yaklaşımına dayandırılarak stratejik sektör 
amaçlarıyla ilişkilendirilmelidir. 

v. Yatırım kararları katı bir bütçe kısıtı içinde alınmalı, garantiler ve taahhütlere yönelik 
tavan değerler belirlenmelidir.  

vi. Yatırımların hangilerinin kamu sektörü, özel sektör ya da KÖSO’larca yürütüleceğine 
ilişkin olarak net politikalar belirlemelidir. 

vii. KÖSO’lara ilişkin kararlar bütçe süreciyle koordinasyon içinde olmalı, düzenlemeler 
ve ilişkili mali riskler bütçe belgelerinde gösterilmelidir.   
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viii. Yatırımların bütçe içerisinde birleştirilmesi için bütçe takvimi ve prosedürler açık, 
şeffaf ve istikrarlı olmalıdır.  

ix. Yeni yatırım projeleri için tahsis edilen kaynaklar belirlenerek harcamacı birimlerin bu 
tahsisten yaralanmak için rekabet etmesi sağlanmalıdır. Kaynakların asla 
gerçekleşmeyecek olan projelerde israf edilmemesi için, teklifler belirli bir büyüklükle 
sınırlandırılmalıdır.  

x. Sermaye bütçesi önerileri tedarik sürecine yönelik gerçekçi beklentilere dayanmalıdır.  

xi. Bütçe düzenlemelerine ilişkin kurallar, gerçekçi maliyet tahminleri için teşvik edici 
unsurlar içermelidir. Uygulama aşamasındaki maliyet aşımları bakanlıkların mevcut 
bütçeleri içinde yeniden tahsis edilerek kısmen bütçeye dâhil edilmeli, maliyet 
azalışları durumunda bakanlıklara tasarrufların bir kısmını alıkoyma izni verilmelidir 

xii. Yatırım projesi teklifleri, sadece mevcut sermaye stokunun nasıl idame edileceği 
açıklandıktan sonra değerlendirmeye alınmalıdır.   

xiii. Hükümetler bütçe kısıntılarından dolayı gereğinden fazla sermaye yatırımını 
hedeflemekten kaçınmalıdır. Kararlar gelecek harcama baskılarını da dikkate alarak 
alınmalıdır. 

xiv. Tüm yatırım projeleri için, proje tamamlama raporları istenmelidir. Bu raporlar, çapraz 
sektör analizleri ve yatırım sürecinde sürekli bir gelişme sağlamak için temel 
oluşturmalıdır. 

 
Yukarıda sayılan kurallara uyularak KÖSO sözleşmeleri de dâhil kamu yatırımlarından 

beklenen net faydalar arttırılabilir ve beyaz fillerin oluşturulması engellenebilir. KÖSO’lara 
ilişkin tüm olumlu mitlere rağmen, bunların çerçevesi iyi çizilmedikçe, her derde deva ilaç 
olmadıkları unutulmamalıdır. Aynı şekilde KÖSO’larla ilgili olumsuz mitlerden hareketle 
bunların neoliberalizmin Truva atları olduğu ve hiçbir sosyal faydalarının olmadığı, sadece bir 
yanılsamaya neden oldukları iddiaları da şüpheyle karşılanmalıdır. 

 
Sonuç 
 
Beyaz filler sorunu kamu ekonomisi açısından son yıllarda önemi daha iyi anlaşılmış ve 

akademik literatürde daha fazla gündeme gelmeye başlamış bir konudur. Bununla birlikte 
özellikle ülkemizde asıl üzerinde durulan konu, yatırımların verimliliğinden ziyade, verimsiz 
dahi olsa yatırımların arttırılması olmuştur. Beyaz filler konusu nedense akademik analizlere 
pek konu olmamıştır. Oysa yatırımların arttırılması kadar kıt kaynakların en uygun kullanımı 
ve doğru kaynak tahsisi büyük önem taşır. Bu temelde görülmektedir ki, gerek dünya 
ülkelerinde gerekse ülkemizde beyaz fil proje stokları gittikçe artmaktadır. Bu ise ciddi bir 
sorundur.  

 
Diğer yandan son yıllarda KÖSO’lar birçok ekonomik sorunun çözümünde sihirli 

araçlar/formüller olarak gündeme gelmekte ve genel kabul görmektedirler. Uygulamada 
görülen bazı örnekler ışığında eğer doğru kullanılırsa, KÖSO’ların beyaz filler sorununun 
çözümü konusunda ciddi yararlar sağlayabileceği bu çalışmada ileri sürülmüştür. Elbette 
bunun yapılabilmesi için öncelikle nelerin beyaz fil olduğu net olarak ortaya konulmalıdır. Bu 
ise oldukça tartışmalı bir konudur. Özellikle beyaz fillerin sembolik önemleri gereği, çeşitli 
kesimler tarafından, ekonomik yönünün tartışılmasına bile karşı duruşlar bu durumu daha da 
zorlaştırmaktadır. İkinci olarak KÖSO çerçevesi iyi oluşturulmalı, planlanmalı ve uygulama 
süreçleri iyi tasarımlanarak denetlenmelidir. Aksi takdirde KÖSO’lardan beklenen faydalar bir 
yana KÖSO düşüncesi bile rahatsız edici bir boyuta bürünebilir. 



Prof. Dr. Turgay Berksoy – Doç. Dr. Mehmet Şahin – Araş. Gör. Özge Uysal 

96 

Hükümetler çoğunlukla bütçe kısıtlarından kurtulmak, kamu borç stokunu gizlemek gibi 
amaçlarla beyaz file dönüşmesi muhtemel devasa projeleri son yıllarda KÖSO’lar aracılığıyla 
gerçekleştirmeye başlamışlardır. Unutulmamalıdır ki, özel sektör sonuç itibariyle beyaz fil 
olma olasılığı yüksek projelere getiri garantileri olmadan girmeye istekli olmayacaktır. 
Özellikle ciddi bir ekonomik darboğazın yaşandığı dönemlerde projeler bu anlamda daha 
ciddi elemeye tabii tutulmaktadırlar. Dolayısı ile KÖSO kanalıyla yeni beyaz filler yaratılması 
bu dönemlerde daha güç olabilir. Fakat siyasetçilerin hırsları ve gösterişli proje 
gerçekleştirme idealleri, bu konuda kamunun bazı tavizler verebildiği örneklerle doludur. 
Dolayısı ile sağlıklı düzenlemeler yapılmaz ve demokratik süreçler işletilemezlerse KÖSO’lar 
da beyaz fil sorununa çare olamayacaktır. 
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İnternet adresleri: 
 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Public/social/private_partnership 
• http://www.habervitrini.com/haber/albino-hayvanlar-586384/,(Erişim Tarihi: 10/02/2012). 
• http://www.toplumdusmani.net/v2/psikoloji/2636-sembiyoz-ve-sembiyotik-iliskiler.html,  

(Erişim Tarihi: 10/02/2012). 
 
Dipnotlar: 
                                                            
1  Albinizm ya da akşınlık, soydan geçen bir metabolizma hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlara akşın  
 ya da albino denir. Binlerce insanı ya da hayvanı etkileyen genetik bir bozukluk olan albinism,  
 renklenmeyi sağlayan melanin pigmentinin yokluğu ya da yetersizliğinden kaynaklanır. Hastalık  
 gözler, deri, saçlar ve vücudun diğer bölümlerini etkileyebilir. Gerek insan gerekse hayvanlarda,  
 albino hastalığını taşıyanlarda deri çok ince ve beyazımsı (ya da hafifçe pembe) renkte, kıllar (ya  
 da tüyler) ise beyazdır. Gözlerin gözbebekleri pembe, ağ tabakadan yansıyan ışık kırmızıdır.  
 Gözler ışığa duyarlıdır ve genellikle astigmattır. Albinoluk ender de olsa, zeka geriliği ya da  
 bedensel gerilikle birlikte olabilir. Derilerinde renk pigmentleri bulunmadığı ya da az bulunduğu için,  
 güneşten gelen zararlı ışınlar vücuda girer ve fazla güneş altında bulunmaları ölümlerine bile yol  
 açabilir. Tam albinoluk, yabani hayvanlarda çok ender görülür; çünkü üretken yaşa kadar bu   
 hayvanların çok azı hayatta kalabilir. Bütünüyle albino yabani hayvanlar, yırtıcılara karşı koruyucu  
 renklerinden yoksun olduklarından dolayı uzaktan kolayca fark edilirler. Kısmi albinoluk ise, çok  
 daha az zararlıdır ve deride beyaz noktalar ya da kollarda beyaz perçemler halinde görülür.  
 Hayvanlar yaradılışdan doğal ortama uyumlu ve kamufle olduklarından dolayı, albino hayvanlar süt  
 beyaz görüntüleriyle düşmanları tarafından kolaylıkla farkedilirler. O yüzden de uzun yaşamaları  
 mümkün olmaz (http://www.habervitrini.com/haber/albino-hayvanlar-586384/). 
2  Biyolojide iki canlı türünün, bağımlı bir ilişki içinde yaşaması fakat bu yaşam biçiminin her zaman  
 her iki taraf için de yararlı olmadığı durumları ifade eder. Psikiyatride, iki insan arasında aşırı  
 bağımlılıkla ve karşılıklı birbirini kullanmayla veya taraflardan birisinin yaşamakiçin asalakça  
 diğerine tutunmasıyla tanımlanan patolojik bir ilişki olarak tarif edilmektedir. Bu terim ayrıca  
 bebeğin gelişiminde, annesine tam anlamıyla bağımlı olduğu ve bu nedenle ne fiziksel, ne de  
 ruhsal anlamda kendiniannesinden ayrı görmediği bir evre için de kullanılır (ayrılma-bireyleşme)  
 (http://www.toplumdusmani.net/v2/psikoloji/2636-sembiyoz-ve-sembiyotik-iliskiler.html),  
 10.02.2012. 



 
Yaz m Kurallar  

 
1. Bankac lar dergisinde yay mlanmak üzere gönderilecek makaleler, word format nda arial 

yaz  karakterinde, 11 punto ile tek aral kl  ve paragraflar aras nda bir sat r bo luk 
b rak lmak üzere Türkçe yaz lmal d r.  

2. Kapak sayfas nda, yaz n n ba l , yazar(lar) n ba l  bulunduklar  kurulu lar ve ünvanlar , 
ileti im kurulacak yazar n ad  ve ileti im bilgileri  bulunmal d r.  

3. Makalenin ilk sayfas nda makalenin ad ,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve ngilizce olarak yaz lmal  ve makaleye uygun JEL s n flama 
numaralar  verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yaz  içinde kullan lan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey ba l klar koyu harflerle 
yaz lmal d r. Ba l klar ile izleyen metin aras nda bir sat r bo luk verilmelidir. Ba l klardan 
sonra paragraf ba  yap lmal d r. 

5. Yaz  içinde yer alan tablo ve ekiller arial yaz  karakterinde 10 punto ile haz rlanmal , 
ba l k ve s ra numaras  verilmeli, kaynaklar  ise alta yaz lmal d r. Denklemlere s ra 
numaras  verilmelidir.  

6. Dipnotlar atlama yap lmadan numaraland r lmal  ve ayr  bir sayfada “Dipnotlar” ba l  
alt nda toplanmal d r. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de il, metin içinde aç lacak ayraçlarla yap lmal d r.  
8. Metinde gönderme yap lan veya yap lmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almal d r. 

Kaynaklar ayr  bir sayfada alfabetik s rayla yaz lmal d r.  
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 

Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-
tutorial.aspx) sistemine göre yap lmal d r.    
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