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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, alternatif değerlendirmede kanaat 

notunun hem öğretmenler hem de öğrenciler gözündeki belirleyici 

kriterleri belirlemek, değerlendirmek, karşılaştırmak ve elde edilen 

bulgular doğrultusunda öneriler geliştirmektir. Araştırmanın 

örneklemi 2008 – 2009 eğitim – öğretim yılında Kars Merkez 

İlköğretim okullarında ikinci kademeye devam eden öğrencilerden ve 

bu okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. 

Araştırmanın birinci bölümünde, konumuzla ilgili teorik boyut 

üzerinde durulmuş ve daha sonraki bölümlerde ise, belirlenen 

araştırma problemi ve alt problemlere dayalı olarak hazırlanıp 

uygulanan anket maddelerinin cevaplarından oluşan grafik değerleri 

yüzdelik oranlar şeklinde değerlendirilerek problem sorularımıza 

cevaplar aranmıştır. Araştırmanın son bölümünde de elde edilen 

verilere dayalı olarak uygun önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ölçme, değerlendirme, Kanaat notu, 

ölçmede yeni yaklaşımlar. 

ABSTRACT 

The aim of this study is trying to define, evaluate, compare the 

criteria of final grade perceived and appreciated by the teachers and 

students and develop some suggestions depending on the data. The 

sample and the paricipating ones of the study are the choosen second 

level primary school students and their teachers in the academic year 

of 2008 – 2009. 

In the first part of the study, we studied on the literature related 

to the subject and in the other parts, we tried to evaluate the answers 

of the guestionnaire guestions prepared and applied with the help of 

research problem by forming the data such as graphics and the results 

in percentage rates. In the last part of tjhe study, we tried to suggest 

some useful suggestions depending on the research data.   

Keywords: Measuring, evaluating, final grade, new 

approaches in measuring. 
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 1. GİRİŞ 

Tekamul ve gelişme adına toplumsal değişimin temel 

gereksinimleri arasında en öncelikli olanlardan birisi; şüphesiz iyi 

eğitilmiş ve kaliteli insan kaynaklarıdır. Rekabetin ön plânda olduğu 

günümüz toplumlarında üretim ve tüketim arasındaki dengenin 

korunması, üretim faaliyetlerinde pazar paylarının kaybedilmemesi 

için, yeni bilgi teknolojilerine ulaşım ve kullanım, halkla ilişkiler, yeni 

pazar payları elde etme ve etkili yönetim anlayışı konularında yeterli 

donanıma sahip çalışanlara sahip olunması gerekmektedir. Bunun için 

sürekli meslek içi eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi 

kaçınılmaz olmaktadır.  

 

Davranışçı öğrenme yaklaşımına göre eğitim; bireyin kendi 

yaşantı, tecrübe ve deneyimleri yoluyla ona, yeni bir davranış 

kazandırma, önceden edinilmiş olumsuz bir davranışı değiştirme ve 

yarım kalmış bir davranışı geliştirme sürecidir, daha kısa bir ifadeyle; 

bireyin kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme 

meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1982:13). O halde eğitimi insanda 

kendi isteğiyle değişiklik meydana getirilmesi süreci olarak 

tanımlanabilir. Dirik ve canlı olan bu sürecin en can alıcı noktası ise, 

sonuçta eğitim ve öğretim hizmeti alan kişilerin durumlarında 

meydana gelen değişmenin tespit edilmesi ve eksik kalan yönlerinin 

tamamlanıp öğrenme başarısını ifade eden kalitenin artırılması için 

ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ve hedeflenen 

başarının akredite edilmesi zorunludur. O halde öncelikle “Ölçme ve 

Değerlendirme” kavramları üzerinde durulması gerekir. 

 

2. PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME BİRİMİ 
Günümüzde toplumlar mevcut konumlarından daha ileride 

olabilmek için iyi eğitilmiş kaliteli insan kaynaklarına ihtiyaç 

duyarlar. Aynı şekilde şirketler aynı işi yapan rakipleriyle rekabet 

edebilmek için çalışanlarını halkla ilişkiler ve müşteri memnuniyeti 
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kapsamında sürekli eğitime tabi tutmak zorundadırlar. İnsanlar 

hayatları boyunca sürekli olarak kendilerini geliştirmek için eğitilme 

ve yeni bilgi teknolojilerinden istifade etme ihtiyacı içerisindedirler.  

Davranışçı yaklaşıma göre eğitim; bireyin davranışlarında 

kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana 

getirme sürecidir (Ertürk,1982:13). Eğitim ve öğretim etkinlikleri 

sonunda, sürece dahil olan kişilerin durumlarında meydana gelen 

değişimin tespit edilmesi ve eksik kalan yönlerinin giderilip eğitimde 

kalitenin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılması ve başarının akredite edilmesi zorunludur.  

 

 

3. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 

3.1. Ölçme Nedir? 
Ölçme geniş anlamıyla; odaklanılan herhangi bir niteliği 

gözlemlenmesi ve gözlem sonucunun sayılarla yada başka sembollerle 

ifade edilmesidir. Eğitimde ölçme ise; eğitim hizmeti alan bireyde 

meydana gelen davranış değişikliklerini belirlemek için kullanılan 

araç ve gereçlerle elde edilen sonuçlar olarak ifade edilebilir. 

Ölçme, herhangi bir araştırmaya bir veya birden fazla katılımcı  

hakkında bir  niteliğin, niceliğini yada derecesini saptama ve sayısal 

olarak ifade etme işidir (Oğuzkan, A. F.,1981). Başka bir ifadeyle 

belli bir alan yada konudaki, gelişme ve başarının, uygun araçlar ve 

yöntemler kullanılarak sayısal sembollerle belirtilmesidir (Turgut, M. 

F.,  1993). Ölçme, objelerin, bireylerin belirli bir özelliğe sahip oluş 

derecelerini belirtmek için, belirli kurallara uyarak sembolik değerler 

verme işlemidir (Kaptan,S., 1981). Öğretmenlik Meslek Dersleri 

Sözlüğünde de; ölçme, bir birimi kullanarak, bir varlığın bu birime 

göre farkını bulmadır. Kısacası ölçme; en, boy, hacim, süre gibi 

nicelikleri, kendi cinsinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp, kaç birim 

geldiklerini belirtmektir. Sonuçta anlaşılacağı gibi ölçmeyi, varlık ve 

objelere ait özelliklerin, uygun ölçme araçları kullanarak, kabul edilen 
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bir birim cinsinden sembollerle ifade edilmesi şeklinde 

tanımlayabiliriz. 

 

  3.2. Ölçme Çeşitleri:  
 Ölçmek istediğimiz niteliklerin ölçülmesi, dolaylı (endirekt) 

ve dolaysız (direkt) olmak üzere ikiye ayrılır. Elde edilen sonuç 

kullanılan ölçüm aracının özelliğine göre mutlak (kesin) veya bağıl 

(izafî) olabilir.   

Dolaysız Ölçme: Ölçülecek değişkenin doğrudan gözlenmesi 

ve izlenmesi sonucu yapılan ölçmeye temel yani dolaysız/doğrudan 

ölçme denir. Burada dolaysız gözlem yapılabildiğinden, ölçülen 

değişkenler somuttur. 

Dolaylı Ölçme: Ölçülecek değişkenin doğrudan gözlenemediği 

durumlarda bu ölçme türüne başvurulur. Dolaylı ölçme, herhangi bir 

değişkenin başka bir değişken yardımıyla ölçülmesidir.   

Göstergeyle ölçme: Bir değişkenin başka bir değişken 

yardımıyla ölçülmesidir. 

Türetilmiş ölçme: ölçmek istediğimiz değişken üzerinde bir 

ölçme işlemi yapmadan, bu değişkenle diğer değişkenler arasındaki 

bir bağıntıdan faydalanarak elde edilen ölçümlerdir (Tan,2009:3). 

 

4. BİLİNMESİ GEREKEN ÖLÇME 

 “Ölçme basit olarak, ölçülen niteliklerin aralarındaki ilişkileri 

(büyüklük-küçüklük gibi) koruyacak şekilde bu niteliklere sayı ve 

sembollerin atanması işlemleri olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin boy 

uzunlukları ölçülüyorsa, boyu uzun bir öğrenciye atanan bir sayı, boyu 

kısa bir öğrenciye atanan bir sayıdan daha büyük olmalıdır. Benzer bir 

şekilde belirli bir ölçme hatası olsa bile az İngilizce bilen bir 

öğrenciyle, çok iyi İngilizce bilen bir öğrenciye atayacağımız İngilizce 

başarı puanları aynı olmamalı, çok iyi İngilizce bilenin puanı daha 

fazla olmalıdır. (Tan,2009:3)”.     

Linn ve Gronlund (1995), ölçmeyi belli bir özelliğe, bir bireyin 

sahip olma derecesini sayısal olarak betimleme şeklinde 
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tanımlamaktadır. Linn ve Gronlund’a göre ölçme “Ne kadar?’’ 

sorusunu cevaplamaktadır. Özgüven (1994) ölçmeyi herhangi bir 

çoklukta belirli bir birimden kaç tane olduğunu saptama süreci olarak 

tanımlamaktadır. Çok basit olarak ölçme, nitelikleri niceleştirme 

işlemidir. Bu tanım dikkate alındığında ölçme işleminin üç aşamayı 

içerdiğini söyleyebiliriz:  

 

5. DEĞERLENDİRME KAVRAMI 

5.1. Değerlendirme Nedir?  
Değerlendirme, ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına 

varma sürecidir (Turgut, 1984). İşman'a göre ise değerlendirme 

ölçülen nesnenin yada niteliğin hangi özellikte olduğu konusunda 

karar verme yada yargılama işlemidir. 

Değerlendirme bir yorumlama işidir. Bunun için de 

yorumlanacak verilere ve bunların yorumlanmasını sağlayacak 

ölçütlere (dayanaklar) ihtiyaç duyulur. Sonuç olarak değerlendirme; 

«ölçme yada gözlem verilerini, uygun ölçütlerle karşılaştırmak 

suretiyle, bazı değer hükümlerine ulaşmaktır.» denilebilir.  

 

5.2. Değerlendirme Türleri: 

Değerlendirme yapılış amacına ve kullanılan kritere göre iki 

grupta incelenebilir: 

 

1.Yapılış Amacına Göre Değerlendirme Türleri: Öğretim 

programında yapılış amacına göre üç tür değerlendirme vardır (Boom, 

B.S., J.T. Hastıngs and G.F. Maduas,1971). Bu değerlendirmeler; 

*tanımaya yerleştirmeye dönük değerlendirme, *biçimlendirmeye ve 

yetiştirmeye dönük değerlendirme ve *düzey belirlemeye dönük 

değerlendirmeler olarak bilinmektedir. 

2. Norma Bağlı Değerlendirme Türleri: Bir eğitim 

programına katılan öğrencilerin başarılı olup olmadığını belirlemek 

için başarı puanı verme gereği varsa iki tür değerlendirmeden söz 

edilebilir. Bunlar; mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirmelerdir. 
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6. EĞİTİM SÜRECİ İÇERİSİNDE 

DEĞERLENDİRMENİN YERİ 

Eğitim süreci insan kaynaklarına yapılan bir yatırımdır. Diğer 

sektörlere göre çok daha pahalı ve uzun zaman alan bir yatırımdır. 

Sonuçları bugünden yarına elde edilemez.  

Eğitimle kazandırılmak istenen yeni davranışların beklenen 

düzeyde öğrenilmiş olup olmadığına karar verebilmek için bazı 

koşulların yerine getirilmesi gerekir. Önce bu davranışların, geçerliliği 

ve güvenirliliği yeterli derecede yüksek olan ölçme araçlarıyla 

ölçülmesine ihtiyaç vardır. Bir kişinin istendik ve beklendik 

davranışları kazanma başarısı nesnel bir biçimde belirlenmedikçe, 

başarı veya başarısızlıktan söz edilemez (Özçelik,1998:12). 

Etkili ölçme ve değerlendirme sistemi tasarlanabilmesi için 

ölçme ve değerlendirme kavramlarının bilimsel bir temele 

dayandırılması gerekir. Eğitim ve öğretim hayatımızda, öğrencilerin 

başarılarını ölçmek ve öğrencileri gerektiği şekilde yönlendirmek için 

doğru ve hata payı ihmal edilebilir ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.  Geleneksel ve alternatif 

ölçme ve değerlendirme teknikleri arasındaki fark sürecin önemini 

ortaya koymaktadır. 

 

Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: 

Çoktan seçmeli testler 

Doğru yanlış soruları 

Eşleştirme soruları 

Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları 

Kısa cevaplı yazılı yoklamalar 

Uzun cevaplı yazılı yoklamalar 

Soru-cevap 

 

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: 

Performans değerlendirme 

Ürün seçki dosyası (Portfolyo) 
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Kavram haritaları 

Yapılandırılmış grid 

Tanılayıcı dallanmış ağaç 

Kelime ilişkilendirme 

Proje 

Drama 

Görüşme 

Yazılı raporlar 

Gösteri 

Poster 

Grup ve/veya akran değerlendirmesi 

Kendi kendini değerlendirme  

 

7. ALTERNATİF DEĞERLENDİRME 

Geleneksel test yöntemlerinin öğrenci başarısını 

değerlendirmede yeterli olmadığı gerekçesiyle alternatif ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam 

edilmektedir. Alternatif değerlendirme yöntemleri geliştirmede esas 

amaç, sadece kağıt kaleme dayalı testler yerine veya onlarla beraber, 

özellikle objektif değerlendirme tekniklerine dayalı farklı 

değerlendirme türlerini üretmektir. Alternatif ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri öğrencinin performansının değerlendirilmesini, farklı 

yeterlik ve öğrenmelere dayalı olarak yapılmasını amaçlamaktadır. 

Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini geliştirenler, 

öğrencilerin sınavlarda sorulan sorulara yönelik performansından çok, 

gerçek hayat koşullarındaki performanslarının önemli olduğunu 

savunmaktadırlar. Bu nedenle, alternatif ölçme ve değerlendirmede 

öğrenci davranışı dolaysız bir şekilde gözlenebilmelidir. Alternatif 

değerlendirmede daha ziyade öğrencinin performansını somut hale 

getirme önem kazanmaktadır. Anlaşılacağı üzere, alternatif 

değerlendirme, öğrencinin bir şeyler yapabilecek düzeyde aktif 

olması, bunu ortaya koyması, oluşturması, geliştirmesi gibi 

etkinliklerle ilgilenir. 
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 Eğitimde ölçme ve değerlendirme denilince öğretme sürecinin 

ve öğrenmenin değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli kuramların, araç ve 

tekniklerin geliştirilmesi anlaşılmaktadır. Öğrenmenin değerlen- 

dirilmesi, eğitim sürecinde önemli bir rol oynar ve bu 

değerlendirmenin verimliliği de büyük ölçüde kullanılacak olan ölçme 

araçlarının oluşturulmasına ve/veya seçimine bağlıdır. 

Okullarda uygulanmakta olan sözlü-yazılı sınavlar, ödevler, 

sunumlar, projeler gibi ölçme araç ve tekniklerinin geliştirilmesi 

ölçme ve değerlendirmenin ana konularındandır. Bununla birlikte 

yukarıda örnekleri verilen formal (programlı) ölçme tekniklerinin 

dışında informal (programlı olmayan) ölçme tekniklerinin de 

değerlendirme sırasında, oldukça kritik olan sınıf-içi ve sınıf-dışı 

aktiviteler de önemli ölçme ve değerlendirme tekniklerindendir. 

Alternatif değerlendirme tekniklerinden birisi de kanaat notudur. 

Yapılandırmacı eğitim anlayışıyla birlikte kanaat notunun adı 

performans değerlendirme veya proje çalışması olarak değişse de; 

yıllarca eğitim-öğretim faaliyetlerinin içinde varlığını sürekli 

sürdürmüştür. Kanaat notu öğretmenin insiyatifinde olan nottur. 

Çünkü kanaat notu öncelikli olarak öznel bir kavramı temsil 

etmektedir. Bundan dolayı alternatif değerlendirme tekniklerinin 

içerisinde sayılması yerinde olacaktır. Çünkü alternatif 

değerlendirmede öznelliğinde varlığı unutulmamalıdır. 

Eğitim ve öğretim etkinlikleri sonucunda yapılan ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımları genellikle öznellik arz ederler. Dolayısıyla 

elde edilen sonuçlar öznel biçimde değerlendirilmektedir.  Öğrencinin 

öğrenme başarısının değerlendirilmesi, başarıyı ölçen bir veya birden 

fazla tekniğin kullanılmasını gerektirir. Ancak eğitimde 

değerlendirme, tek tek tekniklerin bir araya gelmesinden daha fazla bir 

anlam içerir. Tutarlı bir öğretim sisteminde oldukça kritik bir öneme 

sahip olan değerlendirme, öğrenme hedeflerinin netleşmesi ile  başlar 

ve belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının ortaya konulmasıyla 

da son bulur. 
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Sınıf içi gözlemler ve bu gözlemlere dayalı değerlendirmeler, 

öğretimle ilgili verilen kararlarda oldukça önemli roller oynayabilir. 

Örneğin; konu alanıyla ilgili sorular, anlatılan ders içeriğinin 

tekrarlanmasıyla ilgili gerekliliği gösterebilir. Sınıf tartışmaları, konu 

alanıyla ilgili yanlış anlaşılmaları ortaya koyabilir. Bir konu hakkında 

öğrencilerin aşırı ilgisi, o konuya planlanandan daha çok zaman 

verilmesini gerektirebilir. Bu ve benzer şekillerde öğrencilerin 

bireysel olarak gözlemlenmesiyle hangi öğrencinin, örneğin, 

dilbilgisinde yardıma ihtiyacı olduğu, hangisinin matematik 

problemlerinde daha fazla alıştırma yapması gerektiği, hangisinin 

okuma sorunlarının giderilmesinin gerektiği ve hangisinin de daha çok 

motive edilmeye ihtiyaç duyduğu konularında öğretmenin karar 

vermesi kolaylaşabilir.  

Sınıf içerisinde devamlı edinilen öğrenmelerle ilgili kararlar 

verilmektedir. İşte tüm bu kararların nota dönüşmesi ve yansıması, 

kanaat notunun varlığına ve işlerliğine işaret etmektedir. Bu kararların 

bazıları öğrencilerin sözlü yanıtlarına, bazıları bir hedef davranışın 

gerçekten yapılıp yapılmamasına, bazıları bir öğrencinin gözlerinde 

ifadesini bulan farklı bir bakışa ya da sesindeki ton değişimin, bazıları 

ise sınıf içi davranışlara göre verilebilmektedir. Sonuç olarak 

kararların geneli, öğretmenin sınıf içerisinde ve sınıf dışındaki yaptığı 

anlık gözlemlere dayanmaktadır. Bu gözlemlerin tamamı informal 

tekniklerle gerçekleşmiş olsa da başarılı ve sürdürülebilir bir 

öğretimde vazgeçilmez faktörlerdir. 

Eğitim ve öğretimde başarı seviyesini artırmak için ölçme ve 

değerlendirmedeki olumsuz yönleri ortadan kaldıracak iyileştirmelerin 

yapılması önerilmektedir. Mevcut durum analiz edildiği zaman, genel 

olarak ölçme ve değerlendirmeler ya mevcut duruma, yada geçmişte 

kalan tutum, davranış ve performansa göre yapılmakta ve buna göre 

de kararlar verilmektedir. Halbuki ölçme ve değerlendirmenin 

geleceğe dönük boyutlarının da olması daha kapsayıcı ve geçerli 

olacaktır.   

 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

19 

 

8. Materyal ve Yöntem 

 

8.1.Araştırma Problemi 

Alternatif Değerlendirmede Öğretmenlerin Kanaat Notu 

Kullanım Kriterleri (Kars İli Örneği) 

 

 

8.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmamızın amacı, öğretmenlerin objektif ölçme araçları 

kullanarak değerlendirip, öğrenciye başarı notu veya puanı olarak 

yansıttıkları kanaat notu için hangi faktörlerin etkili olduğunu ortaya 

çıkarmaktır. Böylece öğrencilerin bu konuda öğretmenleri ile ilgili 

yanlış algılarını düzeltmelerine katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca 

öğretmenlerimizin de bu konuda daha objektif kriterlere dayalı karar 

vermeleri için duyarlılık ve farkındalık yaratılacağı düşünülmektedir. 

 

 

8.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, 2008 – 2009 eğitim ve öğretim yılında 

Kars merkez ilköğretim okullarının 2. Kademesinde okuyan öğrenciler 

ve aynı okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu 

çalışmada evrenin tümüne ulaşma şansımız olmadığından, random 

usulü rastgele seçilen 4 ilköğretim okulunda öğrenim gören 200 

öğrenci ve seçilen ilköğretim okullarında görev yapan 20 öğretmen 

örneklem grubu olarak tespit edilmiştir.  

  

 

8.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmamız, ulaşabildiğimiz örneklem ve anket 

maddelerimiz çerçevesinde onlardan elde edilen verilerle sınırlıdır. 

 

 

8.5. Araştırmanın Varsayımları 
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Örneklemimizi oluşturan gruplarımızın araştırmamıza; 

uygulanan anket maddeleri kapsamında kendi hür iradeleri ve 

düşünceleri çerçevesinde, kendi hissettikleri ile karşılıklar verdikleri 

varsayılmıştır. 

 

8.6. Araştırma Yöntem ve Modeli 

Araştırmamız genel tarama modelindedir. Bu model 

yardımıyla araştırmamızın literatür kısmı oluşturulmuş ve uygulanan 

anket yardımıyla da örneklem grubumuzda yer alan öğretmen ve 

öğrencilerimizin öğretmenlerin kanaat notu verme kriterleri hakkında 

veri toplama adına görüşlerine başvurulmuştur. Tarama modelli 

araştırmalar geçmişte veya var olan bir durumu var olduğu durumuyla 

betimlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. Araştırmaya konu olan 

eşya, olay ve olgular kendi koşulları çerçevesinde irdelenir. 

 

 

 

8.7. Veri Toplama Aracının Yapılandırılması ve 

Uygulanması 

Araştırmanın veri toplanma aracı; daha önce yapılan bazı 

araştırmalarda kullanılan, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmış 

benzer çalışma ve veri toplama araçlarından yararlanılarak 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Hedeflenen verilere ulaşabilme ve kapsam 

geçerliliği çalışması yapılmış, toplam 10 maddeli, likert türü 

derecelendirme formunda 5 seçenekli olarak hazırlanmıştır. Anketle 

örneklem grubu öğretmen ve öğrencilerin öğretmen kanaat notu ile 

ilgili görüşleri belirlenmiştir. Hazırlanan anket uzman görüşleriyle de 

desteklenmiştir. Elde edilen veriler ise, bilgisayar ortamında SPSS 

programı yardımıyla ve yüzdelik oranlar şeklinde değerlendirilmiştir. 

      

 

 

 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

21 

 

9. GRAFİKLER YARDIMIYLA ANKET ANALİZİ 

 

Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencinin ders 

başarısını göz önüne alır: 

 
 

Öğretmen Yanıtları 1 

 

 
Öğrenci Yanıtları 1 
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Yapılan anket sonuçları incelendiğinde görülmektedir ki 

öğretmenler, %52 gibi büyük bir oranla, öğrencinin kanaat notunun 

oluşturulmasında öğrencinin ders notlarının etkili olduğuna kesinlikle 

katılmaktadırlar. Anket sonuçlarındaki dağılımın düzenli ve tutarlı 

olması da öğretmenler açısından ders notlarının, kanaat notu 

üzerindeki etkisinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Öğrenciler 

üzerinde uygulanan anket sonuçları incelendiğinde; dağılım, 

öğrencilerin yaşları ve konuya uzaklıkları sebebi ile, daha düzensiz ve 

tutarsız olsa da sonuçlar, öğrencilerin, öğretmenleri ile aynı görüşte 

olduğunu göstermektedir.                            Analiz sonuçlarında 

rastlanan %3 oranındaki “Katılmıyorum” ve %5 oranındaki 

“Kesinlikle Katılmıyorum” görüşlerinin, öğrencilerin öğretmenlerle 

ilgili yanlış düşünceleri sonucunda ve ankete ilgisizlikleri sonucunda 

ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

 

Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencinin ders içi 

ve ders dışı tutum ve davranışlarını göz önüne alır: 

 
Öğretmen Yanıtları 2 
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Öğrenci Yanıtları 2 

     

Anket sonuçlarına bakıldığında görülmektedir ki öğretmenler, 

% 72 gibi ezici bir oranla, kanaat notu kullanırken öğrencilerin ders içi 

ve dışındaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurmaktadırlar. 

Bu da bize öğretmenlerimizin kanaat notu kullanımı hakkındaki teorik 

bilgilerini pratiğe dökebildiklerini göstermektedir. Öğrenci 

anketlerinin analiz sonuçları da öğretmenlerimizin analiz sonuçları ile 

aynı doğrultudadır. Aradaki farkın öğrenci-öğretmen ilişkisinden ve 

kanaat notunun ne şekilde kullanılacağı ile ilgili bilgi eksikliğinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencinin sosyo-

ekonomik durumu önemli bir rol oynar: 

 

Öğretmen Yanıtları 3 

 

 
Öğrenci Yanıtları 3 

Grafikler incelendiğinde görülmektedir ki öğretmenler 

açısından öğrencinin sosyo-ekonomik durumu pek göz önüne alınmak 

istenmemektedir. Fakat kısmen katılan grubun % 26 oranı 
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düşündürücüdür. Bu da bize özel durumlarda öğretmenlerin, 

öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde 

bulundurabilecekleri izlenimini vermektedir. Öğrenciler açısından 

bakıldığında ise durum çok da farklı değildir. Öğrenciler de 

öğretmenleri gibi sosyo-ekonomik durumun kanaat notu üzerinde 

etkili olmadığı görüşündedirler. Fark şuradadır ki öğrenciler sosyo-

ekonomik durumun özel hallerde etkili olabileceğine öğretmenleri 

kadar inanmamaktadırlar. 

Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencilerin cinsiyet 

farklılıklarını önemserler: 

 
Öğretmen Yanıtları 4 
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Öğrenci Yanıtları 4 

 

Öğretmenler açısından cinsiyetin kanaat notu kullanımı 

sırasında etken rol oynamadığı açıkça görülmektedir. Aynı şekilde 

öğrenciler açısından da cinsiyet kanaat notu kullanımında bir etken 

olmamaktadır. Öğrenciler ile öğretmenleri arasında oluşan farkın ise 

öğrencilerin, kanaat notu kullanımına öğretmenlerinden daha duygusal 

yaklaşmaları ve kanaat notu kullanımı ile ilgili yanlış izlenimlerinin 

sebep olduğu düşünülmektedir. 
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Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencilerle okul 

dışındaki ortak paylaşımları (akraba-aile dostlukları vb.) 

gözetirler: 

 
Öğretmen Yanıtları 5 

 

 
Öğrenci Yanıtları 5 

Bu soru için verilen cevapların grafik üzerindeki yorumundan 

öğretmenlerin kesinlikle öğrencilerle okul dışında olan 

paylaşımlarından (özellikle aile dostlukları veya akraba ilişkileri gibi) 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

28 

 

etkilenmedikleri görülmektedir. Öğrencilerin ise öğretmenleri ile 

tamamen farklı görüşte olduğu görülmektedir. Öğrencilere göre okul 

dışındaki paylaşımları, aile dostlukları veya akrabalık bağları 

öğretmenlerinden kanaat notu almalarında etkili olmaktadır. Bu görüş 

çok baskın olmasa da öğretmenlerinin görüşleri ile arasındaki fark 

açıkça görülmektedir. 

 

Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencinin ailesinin, 

okul ile olan ilişkisini dikkate alır: 

 
Öğretmen Yanıtları 6 
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Öğrenci Yanıtları 6 

 

Öğretmenlerin verdikleri cevaplara bakıldığında ailelerin okul 

ile olan ilişkisinin kanaat notuna dolaylı yoldan etkide bulunduğunu 

göstermektedir. Bunu da öğretmenlerin bu görüşe kısmen 

katıldığından ve diğer cevapların oranının dengeli dağılımından 

çıkarmaktayız. Öğrencilerin ise konu hakkında düşüncelerinin belli bir 

noktada yoğunlaşamadığını görmekteyiz. Bu da bize öğrencilerin bu 

konu hakkında sağlıklı bir fikre sahip olmadıklarını ve duruma göre 

bir görüşe yaklaşabileceklerini göstermektedir. 
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Öğretmenler kanaat notunu, öğrencinin herhangi bir ders 

notunu yükseltmek amacı ile kullanır: 

 
Öğretmen Yanıtları 7 

 

 
Öğrenci Yanıtları 7 

 

Öğretmenlerin verdikleri cevaplardan öğretmenlerin kanaat 

notunu herhangi bir ders notunu yükseltmek için kullanmayı pek 

tercih etmedikleri çıkmaktadır. Fakat öğrenciler öğretmenleri ile 
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tamamen farklı görüştedirler. Öğrencilere göre öğretmenler kanaat 

notunu herhangi bir ders notunu yükseltmek için kullanmaktan 

kaçınmamaktadır. 

 

Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencinin önceki 

yıllardaki ders başarısını göz önüne alır: 

 
Öğretmen Yanıtları 8 

 

 
Öğrenci Yanıtları 8 
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Anket sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin önceki yıllardaki 

ders başarısını dolaylı olarak göz önünde bulundurdukları 

görülmektedir. Fakat öğrencilerin aynı şeyi düşünmedikleri 

görülmektedir. Daha doğrusu öğrenciler bu konuda çok daha 

kararsızdırlar. Belli bir görüş üzerinde yoğunlaşmaları da bu sebeple 

mümkün olamamıştır. 

 

Öğretmenler kanaat notu kullanırken, yanlı (ideolojik) 

yaklaşmaktadır: 

 
Öğretmen Yanıtları 9 
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Öğrenci Yanıtları 9 

 

Günümüz Türkiye’sinde özellikle eğitimde asla karşılaşmak 

istemediğimiz bir olgudur ideolojik yaklaşımlar. Çünkü eğitim herkes 

için en temel haklardan birisidir, engellenemez ve bu anayasamızla da 

güvence altına alınmıştır. Öğretmenlerimize bu konuyla ilgili sorumuz 

yöneltildiğinde şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlara göre 

öğretmenlerimizin toplamda % 36 sı bir şekilde kanaat notu 

kullanırken yanlı olabildiklerini ifade etmektedir. Genelde ise %64 ile 

bu görüşe katılmadıklarını ve kanaat notunun yansız olarak 

kullanılması düşüncesini savunmuşlardır. Öğrencilere aynı soru 

yöneltildiğinde ise öğrencilerin bu konu hakkında da belli bir görüş 

üzerinde yoğunlaşamadıkları görülmektedir. Bu da öğrencilerin 

konuya uzaklıklarından kaynaklanmaktadır. 
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Öğretmenler kanaat notu kullanırken, öğrencilerin 

okuldaki sosyal aktivitelere katılımını göz önüne alır: 

 

 
Öğretmen Yanıtları 10 

 

 
Öğrenci Yanıtları 10 
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Öğretmenlerimize okul içi aktivitelerin kanaat notuna etkisi ile 

ilgili sorumuzu yönelttiğimizde çoğunluğu, aktivitelerin kanaat notu 

üzerinde etkili olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Öğrencilerimize aynı 

soruyu yönelttiğimizde ise aynı doğrultuda; yani aktivitelerin kanaat 

notu üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

10. SONUÇ 

Kanaat notu, öğretmenlerimize öğrencilerin ders notu üzerine 

belli bir oranda etki yaparak öğrencinin gerçek performansını 

öğrencinin ders notuna yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 

uygulanan ve geride grafikler yardımıyla sonuçları incelenen 

anketimizden belli konuların kanaat notu üzerinde daha belirgin 

şekilde etkili olduğu görülmektedir. 

Öncelikle öğrencinin dönem içerisindeki ders başarısı hem 

öğretmenler hem de öğrenciler açısından kanaat notu üzerine etkili 

olmaktadır ve göz önünde bulundurulmalıdır. Teorik bilgi de bize aynı 

şeyi söylemektedir. Öğrencinin dönem içerisindeki performansı 

elbette ki kanaat notuna direk olarak etkide bulunacaktır. Bunun 

yanında sadece ders başarısı değil öğrencinin dönem içerisindeki 

tutum ve davranışları da kanaat notu üzerinde açıkça etkili olmaktadır. 

Bunu da yine gösterecek olan göstergelerden birisi okul içi 

aktivitelerde öğrencinin rol alıp almamasıdır. Öğretmenlerimiz 

öğrencilerinin herhangi bir sebeple gerçek performanslarını ders 

notlarına yansıtamadıklarını düşündüklerinde de ders notlarına kanaat 

notu ile etki edebilirler ve bu doğru bir yaklaşım olur. Bu görüşe 

ulaşabilmelerinde elbette öğrencinin geçen senelerde gösterdiği 

performansın da etkisi vardır.  

Diğer taraftan öğrencinin sosyo-ekonomik durumu, cinsiyeti, 

ideolojik görüşü gibi olgular asla bir öğretmenin kanaat notuna 

yansımaması gerekir. Bu hem meslek etiğine, hem de ahlaki yapıya 

uygun bir davranış tipi değildir ve öğretmenlerimizin bu konulara 

özellikle özen göstermeleri gerekir. Bir başka yapılmaması gereken 
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davranış da öğrenci ile olan akrabalık veya aile dostluğu gibi bağların 

öğrencinin notuna iyi veya kötü yönde yansıtılmasıdır.  

Kısacası kanaat notunun öğrencinin gerçek performansının 

ders notlarına daha sağlıklı şekilde yansıtılmasında kullanılan bir araç 

olduğu unutulmamalı ve adaleti bozucu haksız tutum ve 

davranışlardan kanaat notu kullanılırken mümkün mertebe uzak 

durulmalıdır. 

 

  Değerlendirmenin Verimliliğinin Artması İçin; 

   

Öğrencinin öğrenmesinin ve gelişiminin boyutunu ve doğasını 

belirleyen bir süreç olan değerlendirmenin verimliliği aşağıdaki ilkeler 

dikkate alınırsa artacaktır: 

1. Neyin değerlendirileceği açıkça belirlenmelidir.  

2. Değerlendirme süreci, ölçülmek istenilen karakteristiğe veya 

davranışa göre seçilmelidir.  

3. Kapsamlı bir değerlendirme için birden fazla yöntem 

birleştirilerek kullanılmalıdır.  

4. Değerlendirme metodunun uygun ve doğru kullanımı, 

kullanılan metodun sınırlarını bilmeyi gerektirir.  

5. Değerlendirme bir son değil, sona ulaşmak için bir araçtır.  

Sonuç olarak, gerekleri yerine getirilerek yapılan ölçme ve 

değerlendirme, eğitimde kaliteyi arttıracak, öğretmen ve yönetim için 

karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive 

edecek, aileleri bilgilendirecek bir süreç ve araçlar bütünü olacaktır. 

Bilgi çağı olan 21. yüzyılda dünya milletleri ayakta kalabilmek için 

eğitime büyük yatırımlar yapacaklardır; çünkü bu bilgi çağında bilgi 

üretimi yalnızca, verilecek olan kaliteli eğitim ile sağlanabilir. Yapılan 

her eğitim faaliyetinin belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının 

kontrol edilmesi, eğitim sisteminin sağlıklı yapısını korumak için ön 

koşul niteliğindedir. İşte bu sırada ölçme ve değerlendirme önem 

taşımaktadır.  Eğitimde birtakım ölçmelerin yapılması esastır. 

Ölçmelerin yapıldığı bir eğitim faaliyetini, değerlendirme takip eder. 
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Ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılmayan bir eğitim-öğretim 

faaliyetinin yararlı olduğunu iddia edemeyiz.  

Yoğun araştırma sonucu hazırladığım bu çalışmamda, eğitimde 

ölçme ve değerlendirme kavramı içinde yer alan ve değerlendirme 

boyutunu büyük ölçüde etkileyen kanaat notu kavramı üzerinde 

durdum ve bu konu hakkında gerekli olan tüm araştırma sonuçlarına 

yer verdim. Yararlı bir çalışma olduğu kanısındayım.  
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ÖZET 

Bingöl, TÜİK’in 26 altbölge esaslı 2.düzey sınıflandırmasına 

göre, “Malatya altbölgesi”nde yeralmaktadır. Geri kalmış bir kent 

olarak, 1968 kararnamesinden beri 1.dereceden “kalkınma öncelikli 

yöre” (KÖY) kapsamındadır. Bir bölgesel kalkınma projesi olan 

“Doğu Anadolu Projesi” (DAP) sayesinde Bingöl ve çevresinin 

kalkınması amaçlanmaktadır. DPT kalkınma senaryolarına göre, eğer 

DAP 2011-2020 dönemleri arasında %9 oranında büyüme 

gerçekleştirirse, Bingöl’ün gelir ve istihdam düzeyi önemli ölçüde 

artabilecektir. Bu bağlamda, bölgede ve dolayısıyla Bingöl’de, 

karşılaştırmalı üstünlükler tezine göre, ağırlıklı sektörler (tarım ve 

hayvancılık) korunmalıdır. Kamu yatırımları bütçesinin ve AB mali 

fonlarının bölge ve il bazındaki dağıtımında ‘pozitif ayrımcılık’ kuralı 

uygulanarak Bingöl’ün daha fazla pay alması sağlanmalıdır.  

Anahtar sözcükler: Bingöl ve çevresi, iktisadi göstergeleri, 

DAP, kalkınma senaryoları. 

ABSTRACT 

According to 26 sub-regions based on TURKSTAT 2 level 

classification, Bingöl is located at Malatya sub-region. As a 

underdeveloped city she is covered as “priority development region”, 

since 1968 enactment. The regional development of  Bingöl and her 

periphery aimed for “Eastern Anatolia Project (EAP)” which is a 

regional development Project. According to SPO scenarios, if 9% rate 

of development could be reached in 2011-2020 periods, Bingöl’s 

income and employment rates should be increased significantly. In 

this context in region and so in Bingöl, according to the thesis of 

comparative advantages, main sectors (agriculture and husbandry) 

have to be protected. The “positive discrimination” rule of public 

investments budget and EU financial funds in city and region 

allocation have to applied and the share of Bingöl’s have to raised.  

 

Keywords: Bingöl and its environment, their economic 

indicators, EAP, its development scenarios.  
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1. GİRİŞ 
Bingöl, TÜİK’in 26 altbölge esaslı 2.düzey sınıflandırmasına 

göre, (Elazığ, Malatya ve Tunceli ile birlikte) “Malatya altbölgesi”nde 

yeralmaktadır. Bu altbölge “Ortadoğu Anadolu” adıyla anılmakta ve 

“TRB1” olarak kodlanmaktadır. (Bingöl’ün özel kod adı ise 

“TRB13”tür.) (Bkz. EK-A). Bingöl, geri kalmış bir kent olarak, 1968 

kararnamesinden beri 1.dereceden “kalkınma öncelikli yöre” (KÖY) 

kapsamındadır.  

Bingöl, bir bölgesel kalkınma projesi olan “Doğu Anadolu 

Projesi”nin (DAP) bir parçasıdır. DAP ile geri kalmış bir il olduğu 

resmen onaylanan Bingöl’ün ‘makus talihi’ni yenmesi için DPT 

tarafından bir dizi kalkınma senaryolarına konu edilmiştir. Hemen 

hatırlatmak gerekir ki; Bingöl’ün geri kalmışlığının kaynağında, 

kuramsal anlamda, şu nedenlerden biri ya da bir kaçı rol oynamıştır: i-

Tarım ve diğer sektörler arasındaki emek verimliliği farklılıkları ve 

buna bağlı olarak “azalan verimler yasası”nın geçerliliği. ii-Sanayinin 

mekansal yoğunlaşması ve sanayileşmenin lokomotifi sayılan 

metropol kentlerden uzak olunması; iii-Sanayi ve hizmetler 

sektöründe, hem alt sektörler ve hem de bölgeler arası verimlilik 

farklılıkları. 

Bu çalışmada, Bingöl ve çevresinin (TRB1) iktisadi 

göstergelerinden başlanarak, “KÖY”  haritasındaki yeri belirlenmiş ve 

Türkiye ortalamasında gelişme gösterebilmesi için “DAP” 

kapsamında hangi kalkınma senaryolarının geçerli (ya da gerçekçi) 

olabileceği irdelenmiştir. 

 

2. BİNGÖL VE ÇEVRESİNİN BAŞAT SOSYO-EKONOMİK 

GÖSTERGELERİ 

Bingöl’ün ekonomisi, çevre kentlerin ve hatta Türkiye 

ekonomisinden ayrı tutulamaz. Bu bakımdan Bingöl ve çevresine 

işaret eden TRB1 göstergeleri esas alınarak, önce, alt bölgenin iktisadi 

gelişmeleri mercek altına alınabilir. 2005-2009 arasında gerçekleşen 

başlıca iktisadi göstergeleri ve onlardan ayrı tutulamayacak önemde 
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olan demografik, sosyal ve iller arası rekabetle ilgili göstergeler 

aşağıda işlenmiştir.  

 

2.1.Demografik Göstergeler: Nüfus, Yoğunluğu, Artışı, 

Bağımlılık Oranı 

Bingöl, 8254 km²’lik bir alan üzerinde (TÜİK’in 2009 adrese 

dayalı nüfus kayıt sistemine göre) 250 bin kişiyi barındırmaktadır. 

Türkiye yüzölçümünün %1.1’ini, nüfusunun da yaklaşık binde 3’ünü 

oluşturmaktadır. 

2009 verilerine göre, km² başına düşen nüfusu ölçen “nüfus 

yoğunluğu”nun Türkiye ortalaması 94 iken, Bingöl ve çevresinde 

(TRB1) bu rakam 45’tir (Grafik 1). Türkiye nüfusta binde 14.5 

büyürken, TRB1 sadece binde 1.5 oranında büyümektedir (Grafik 2). 

Ayrıca, nüfusun ne kadarının bir kişiye iktisadi açıdan bağımlı 

olduğunu gösteren “nüfus bağımlılık oranı”, tüm Türkiye için 49 kişi 

iken, bu, Bingöl ve çevresi için 52 kişidir: Yani, 1 kişi ortalama 52 

kişiyi barındırmaktadır (Grafik 3). 

 

 
Not: Sıralamada 1.olan TR10 İstanbul bölgesi, 2 486 değeri ile 

grafiğe dahil edilmemiştir. 

Grafik 1. Bingöl ve çevresinin (TRB1) nüfus yoğunluğu 

(2009) 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1). 
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Grafik 2. Yıllık nüfus artış hızı, 2009 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1). 

 

 
Grafik 3. Toplam yaş bağımlılık oranı, 2009 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

Demografik göstergelere toplu halde (Tablo 1) bakılacak 

olursa… Bingöl’ün Türkiye ortalamasında bir “şehir”leşmiş nüfusu 
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barındırdığı söylenemez. Çünkü Türkiye ortalamasına göre her 3 

kişiden 2’si, Bingöl’de ise her 2 kişiden 1’i şehirde yaşamaktadır. 

Burada, toplam yaş bağımlılık oranı esas alındığında, bireysel iktisadi 

bağımsızlığın da çok kuvvetli olduğunu söylemek zordur. 

 

Tablo 1. Bingöl ve çevresinin özet nüfus verileri (2009) 

 
    TRB13 Bingöl                                       54,2         61             

31       69           58,1          19       -1,4        69       104,0          20 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

TÜİK-Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliği ile yapılan “2023 

projeksiyonu”na göre, yani Cumhuriyetin 100.kuruluş yıldönümünde; 

Türkiye tahmini olarak 81-83 milyon kişiye ulaşırken Bingöl’ün 

nüfusu da 300 bin civarına çıkacaktır.  

 

2.2.Sosyal-Refah Göstergeleri 

 Bingöl, işsizlik ve yoksulluktan dolayı Türkiye’nin en çok göç 

veren illerinden birisidir. Refah karşılaştırmaları yapılırken başvurulan 

eğitim, sağlık, kültür, vb. göstergelere itibar edilir. Örneğin 

“öğretmen/öğrenci oranı”, “yüzbin kişiye hastane yatak sayısı”, “bin 

kişiye halk kütüphanelerinden yararlanma sayısı”, “onbin kişiye 

sinema koltuk sayısı” bakımından Bingöl, ortalama Türkiye refahının 

çok gerisine düşmektedir (Tablo 2a). 
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Tablo 2a. Sosyal göstergelere toplu bakış 

 
  TRB13 Bingöl                                                      -14,5       70             

21          21          171          65           307               54         9       61 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

Benzer şekilde, uygarlığın ve refahın önemli simgeleri olan 

kişi başına “günlük su temini” ve “elektrik tüketimi” bakımından 

Bingöl, en şanslı ilk 50 il arasına girememektedir. Öte yandan, bin kişi 

başına “özel oto sayısı” düşük olduğundan bu yörede bir milyon kişide 

“trafik kaza sayısı” da düşük çıkmakta ve bir anlamda daha şanslı bir 

durumla karşılaşılmaktadır (Tablo 2b). 

  

Tablo 2b. Sosyal göstergelere toplu bakış 

 
 TRB13 Bingöl                                                                    2 36                

57             504         80               16          76            679          73 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 
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2.3.Makro İktisadi Göstergeler 

 

Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri her bölge ve altbölge 

için aynı sonuçları vermez; bu yüzden Bingöl de bir istisna değildir. 

Temel makro iktisadi göstergeleri “ulusal gelir” ya da onun türevi 

olanlarla başlatma geleneğine uyarsak… 

 

►TÜİK tarafından referans alınan “kişi başına gayrisafi katma 

değer” (GSKD) ve onunla ilişkilendirilen kavramlar aşağıdaki kutuda 

açıklanmıştır.  Grafik 4, kişi başına GSKD’yi altbölgeler bazında bir 

karşılaştırmaya olanak vermektedir. Buna göre, hangi bölge çemberin 

sınırlarına yaklaşıyorsa Türkiye ortalamasına “yakın”, hangisi 

uzaklaşıyorsa (Bingöl’ün dahil olduğu TRB1 kodlu bölge) “uzak”; 

çemberin dışına çıkan altbölgeler (örneğin TR10 kodlu İstanbul) ise 

Türkiye ortalamasının üstünde yeralıyorlar demektir. 2006 dönemi 

için Türkiye ortalaması yaklaşık 6700 $ iken, TRB1’in payına düşen 

ise neredeyse bunun ½’si (yarısı) kadardır (bkz. Tablo 3). 

 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

49 

 

 
 

Grafik 4. Kişi başına Gayri Safi Katma Değer, $, 2006 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

►Bingöl ve çevresi (TRB1) işgücü göstergelerine göre 

“dramatik” bir görüntü vermektedir; resmi TÜİK rakamları da bunu 

doğrulamaktadır. 2009’da “işgücüne katılım oranı” bakımından TRB1 

Türkiye ortalamasının 1, “işsizlik oranı” bakımından ise yaklaşık 3 

puan ilerisindedir (Grafik 5). Buradaki rakamlar küçük gibi 

görünebilir, fakat karşılığı binlerce aktif işgücü ise çok şey ifade 

ediyor demektir. Bingöl (%14.8) ve çevresi (%16.8) en fazla işsizler 

stokunu barındırdığından dolayı en yüksek işsizlik liginde ilk 20 

sırada yer almaktadır (Tablo 3). 
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Grafik 5. İşgücüne katılım ve işsizlik oranları, 2009 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

►Bingöl ve çevresinde (TRB1) “çalışan nüfus”un Türkiye 

toplamı içindeki payı 2006 yılı verilerine göre sadece %1.3 olup, bu 

orandaki nüfusun aynı dönemde elde ettiği “maaş ve ücretler” 

şeklindeki gelirin toplam ülke gelirine oranı ise sadece binde 9’dur 

(Grafik 6-7). 
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Grafik 6. Çalışan nüfusun Türkiye toplamı içindeki payı, 

2006,%  

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 
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Grafik 7. Maaş ve ücretlerin Türkiye toplamı içindeki payı, 

2006,%  

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

►Bingöl ve çevresi Türkiye ortalamasının oldukça altında dış 

ticaret yapmaktadır (Grafik 8). 2008 yılı verilerine göre, Bingöl için 

kişi başına “ihracat” 3’e karşılık 1 $’lık “ithalat” yapılmaktadır (Tablo 

3) 

 

 
Grafik 8. Kişi başına dış ticaret, 2008, $ 

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

►Peki bölgede “enflasyon” hangi düzeydedir? Türkiye’de bir 

süredir içine girilen dezenflasyon ya da istikrarlı enflasyon sürecinin 

TRB1 bölgesi için de olumlu etkilerini ortaya koyması beklenebilirdi. 

2009’da yıllık “tüketici fiyatları endeksi” (TÜFE) ortalama %6.5 iken, 
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Bingöl’ün de dahil olduğu TRB1 alt bölgesi, enflasyonu TÜFE 

cinsinden %7.8 civarında görece biraz yüksek yaşamıştır (Grafik 9).  

 

 
Grafik 9: TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %, 

2009  

Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 
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Tablo 3. Makro iktisadi göstergelere toplu bakış 

 
 

 
Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

►En karmaşık gösterge, “gelir bölüşümü”ne sıra gelince… 

Hesaplanması gibi etkileri de yıllarca süren bu gösterge, gelir 

düzeyinden farklı olarak, gelirin adaletli paylaşılıp paylaşılmadığını 

gösterir ve genellikle “Gini Katsayısı” (0-1 arasında olan bu katsayı, 

sıfıra yaklaştıkça gelir bölüşümünde adaletin, 1’e doğru yaklaştıkça 

ise adaletsizliğin artması) ile ifade edilir. Gini katsayısı 2003 

verilerine göre Türkiye (TR) için “0.42” iken Bingöl ve çevresinin 

(TRB1) de dahil olduğu Doğu Anadolu bölgesi (TRB) için “0.38”dir. 

TRB’de gelir düzeyi düşük olduğu halde gelir bölüşümünün görece 

adaletli çıkması bir çelişki olsa da, bunun görünen nedeninin, 

kullanılabilir yıllık gelirin %20’lik beş (en zengin, zengin, orta, 

yoksul, en yoksul) grup arasındaki paylaşımın Türkiye ortalamasına 

göre daha az farklılıklar arz etmesi olduğu söylenebilir. Örneğin, en 

zengin %20’lik grup toplam ülke gelirinin %48.3’ünü elde ederken bu 

rakam TRB1 alt bölgesi için %40.3; en yoksul %20’lik grup için 

%6’ya %7.5 şeklindedir (bkz. Tablo 4). 
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Tablo 4. Gelir bölüşümü, 2003 

 
Kaynak: TÜİK (2009), Bölgesel Göstergeler (TRB1) 

 

2.4. İller Arası Toplam Rekabetçilik Endeksi 
Alt bileşenleri “Beşeri sermaye ve yaşam kalitesi (BSYK) + 

Markalaşma becerisi ve yenilikçilik (MBY) + Ticaret becerisi ve 

üretim potansiyeli (TBÜP) + Bilgiye ve pazara erişebilirlik (E)”  olan 

“iller arası toplam rekabetçilik endeksi” de, Bingöl ve çevresinin 

durumunun pek parlak olmadığını gösteriyor. URAK’ın, 2008-9 

dönemine ilişkin yaptığı hesaplamaya göre, Bingöl, 7.69 genel endeks 

değeriyle 81 il içinde 75. (diğer bölge illeri olan Tunceli 79, Elazığ 37 

ve Malatya 32.) sıradadır (Grafik 10 ve Tablo 5). (Bir önceki dönemde 

ise, Bingöl, 72 il arasından 8.35 puanla 72.sırada idi.) 
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Not: Genel endeks 7.69; E 4.31; TBÜP 0.66; MBY 0.003; 

BSYK 2.72 

Grafik 10. Bingöl’ün iller arası rekabette alt endeks ve genel 

endeks değeri (2008-9) 

Kaynak: URAK, 2009. 

 

              Tablo 5. TRB1 illerinin Türkiye ölçeğinde genel ve 

alt endeks sıralaması (2008-9) 

 
     Kaynak: URAK, 2009. 
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3.KALKINMA ÖNCELİKLİ YÖRE (KÖY) OLARAK 

BİNGÖL VE DAP KALKINMA SENARYOLARI 
Bu son verilerin de pekiştirdiği gibi, Bingöl, 1968 

kararnamesinden beri 1.dereceden “Kalkınma Öncelikli Yöre” (KÖY) 

kapsamındadır. Bölgeyi kalkındırmak amacıyla, DPT marifetiyle 2000 

yılında “Doğu Anadolu Projesi” (DAP) hazırlanmıştır.     

 Harita 1’de görüldüğü üzere, Bingöl ve çevresi dahil 16 ili 

(alfabetik sırayla; Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, 

Tunceli, Van) kapsayan DAP, bölgelerarası gelişmişlik farkını 

kapatmak adına ve niteliksel anlamda GAP’ın bir benzeri sayılabilir. 

Temel hedef, bölgenin içsel dinamiklerini (potansiyellerini) harekete 

geçirmek ve ‘makus talihi’, ‘tarihi kalkınma’ hamlelerine 

dönüştürmektir. 

 

3.1. “KÖY”  Haritası ve Bingöl’ün Yeri  

Bingöl ve çevresi dahil 16 ili kapsayan DAP, ortak girişimciler 

sıfatıyla bölgedeki beş üniversite tarafından hazırlanan bir bölgesel 

kalkınma projesidir. 1990’ların ortalarındaki verilere göre iller arası 

gelişmişlik sıralamasında son 16 ilin ¾’ünün Doğu illeri olması, böyle 

bir projenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. DAP bölgesinin geri kalmış 

olmasının başat nedenleri arasında tarım ve diğer sektörlerde üretim 

faktörlerindeki verimliliğin düşük olması, sanayileşmenin mekansal 

yoğunluğu, kaliteli emeğin ve sermayenin görece gelişmiş yörelere 

akışı (göçü) bulunmaktadır. DAP bölgesi, Türkiye yüzölçümünün 

%20.4’ü olan 158.972 km²’lik alanda, neredeyse İstanbul’un yarısına 

ve ülke nüfusunun da %9.3’üne tekabül eden yaklaşık 5.9 milyon 

kişiyi, ülkenin %50 ortalama nüfus yoğunluğu ile barındırmaktadır. 
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  Harita 1. DAP kapsamındaki iller 

 
   Kaynak: DPT. 

 

DPT’nin bölgesel gelişme raporlarına göre, 1. derecede KÖY, 

–doğu ve batı bölgelerimizden 50 ilden oluşmaktadır. (Bunların 

arasında TRB hariç Diyarbakır, Kırıkkale, Samsun, Trabzon gibi iller 

de vardır.) (Bkz. Harita 2.) 
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Harita 2. “KÖY” Kapsamındaki İller-1. Derecede Öncelikli 

Yöreler (2003)  

 

 

Kaynak: DPT. 

 

81 ilden oluşan Türkiye için kalkınmayı bir merdivene 

benzetirsek;  bu merdivenin üst basamakları ve temsil eden küçük 

sayılar gelişmiş illeri, alt basamakları ve büyük sayılar ise geri kalmış 

olanları göstersin. Buna göre, merdivenden yukarıya (büyük sayıdan 

küçük sayıya) doğru gidildikçe gelişmişlik düzeyi artarken; 

merdivenden aşağıya düştükçe (küçük sayıdan büyük sayıya 

yükseldikçe) kalkınma düzeyi düşmektedir. O halde, Doğu illerinin 

kalkınma basamakları genellikle yüksek rakamı gösterdiğine göre, 

kalkınma düzeyleri düşük olmaktadır. (Tablo 6, Bingöl ve çevre 

illerinin 1996 ve 2003 tarihli gelişmişlik endekslerine göre Türkiye 

sıralamasını ve bu iki dönem arasındaki farkı göstermektedir.) 
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Tablo 6.  TRB1 illerinin gelişmişlik endeksine göre Türkiye 

sıralaması 

 Bi

ngöl                           

E

lazığ   

Ma

latya    

T

unceli 

 

1996 

araştırması                       

73            3

3        

38            6

0 

2003 

araştırması                       

71            3

4        

39            4

8 

Fark   +2      -

1                                          

-1            +

12 

Kaynak: DPT, 2003. 

Not: Karşılaştırmanın aynı bazda olması için 2003 

sıralamasından (1996’dan sonra  

il olan) Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illeri 

çıkartılmıştır. 

 

Harita 3. Gelişmişlik endeksine göre kademeli il grupları 
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Kaynak: DPT. 

Not: Haritada iller gelişmişlik düzeylerine göre 

renklendirilmiştir: Açık (koyu) renkler koyulaştıkça (açık hale 

geldikçe) gelişmişlik düzeyi düşmektedir (yükselmektedir). 1.derece 

gelişmiş iller (üç büyük şehir ile Kocaeli ve Bursa), 2.derece gelişmiş 

iller (Adana, Kayseri, Gaziantep, vb.), 3.derece gelişmiş iller 

(Malatya, Elazığ, Konya, Samsun, Hatay, vb.); 4.derece gelişmiş iller 

(Diyarbakır, K.Maraş, Sivas, Erzurum, vb.); 5.derece gelişmiş iller 

(Ş.Urfa, Mardin, Doğu’nun doğusu iller). 

 

Beş derecede gelişmiş illeri gösteren Harita 3’e göre, DAP 

bölgesinde olup da TRB1 kodlu illerinden sadece Bingöl, “5.derecede 

gelişmiş” yani kalkınma merdiveninin en alt basamaklarında yer 

almaktadır. (Geriye kalan Tunceli, 4.; Elazığ ve Malatya ise 

3.derecede gelişmiş illerimizdir.) 
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3.2. “DAP” Kapsamında Kalkınma Senaryoları  

DPT’nin 2000 tarihli “DAP Ana Planı”na göre hazırladığı 

kalkınma senaryoları; iktisadi ve coğrafik özellikler dikkate alınarak 3 

alt bölgeye ayrılan DAP bölgesinin her alt bölgesi için, o alt bölgeye 

özgü potansiyele göre geliştirilmiştir. Bu senaryoların ortak özelliği; 

her alt bölgenin kır-kent ayrımına tabi tutulması, kısa-orta-uzun 

dönemde gösterdiği sosyo-ekonomik kalkınma potansiyeli, ülkenin 

geçmişteki büyüme performansı ve gelecekteki olası büyüme hızı 

dikkate alınarak, ülke ortalamasına göre her alt bölge için ulaşılması 

hedeflenen kişi başına düşen geliri sağlayacak şekilde gerekli büyüme 

hızları, sektörel istihdam ve yatırımlara ışık tutmasıdır (Tablo 7). DAP 

ekseninde biz iktisatçıların ilgisini çeken ve bölge halkının gelir, 

istihdam ve refah düzeyini arttırması beklenen üç tane kalkınma 

senaryosu bulunmaktadır:  

 

►“DAP-A1”:  Daha düşük hızda büyüme senaryosu 

2011-2020 dönemine ilişkin “daha düşük büyüme hızı”nı 

dikkate alan “DAP-A1” senaryosuna göre; DAP bölgesi yıllık 

yaklaşık %7 oranında büyüyecek ve kişi başına gelir dönemin 

sonunda ülke ortalamasının yarısını aşacak; sektörel net istihdam artışı 

da (tarımdaki azalmaya karşılık sanayi ve hizmetlerdeki artış sonucu) 

536 bin kişi olacaktır. Bunun için gerekli toplam yatırım, aynı dönem 

için, (yaklaşık %20’si kamusal olmak üzere), 80.3 milyar $’dır. 

 

► “DAP-A2”: Yüksek (Orta) hızda büyüme senaryosu 

 

“Yüksek hızda büyüme” (DAP-A2) senaryosu gerçekleşirse; 

2011-2020 dönemi için büyüme hızı %8, kişi başına gelir ülke 

ortalamasının %73’üne ulaşacak ve net istihdam 628 bin kişi daha 

artacaktır. Bunun için, yine yaklaşık %20 kamusal kaynaklı olarak 

gerekli yatırım miktarı 94.1 milyar $’dır. 
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► “DAP-A3”:  Daha Yüksek hızda büyüme senaryosu 

 

“Daha yüksek büyümeyi hedefleyen” son DAP-A3 

senaryosunda ise, büyüme çıtası 1 puan daha arttırılıp ortalama gelire 

%86 oranında ulaşılırken, net istihdam artışı 681 bin kişi ile 

sınırlandırılmakta ve kamusal yatırımların toplamdaki (bu dönem için 

107 milyar $) payı, diğer senaryolardaki gibi %20’inin biraz altında 

tutulmaktadır.  

 

Tablo 7. Senaryolara toplu bakış 

 

 

 
Kaynak: DPT. 

 

Her üç senaryodan şu sonuçlar elde edilebilir:  
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•Her üç senaryoda da, 2011-2020 dönemi boyunca, tarım 

gerilemekte ve son iki senaryoda sanayinin payı tarıma göre ortalama 

2-3 kat artmaktadır. Hizmetler ‘aslan payı’nı almaktadır; çünkü bölge 

ekonomisi yüksek enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı 

yatırımlarının gerekliliğinden dolayı mutlak bir ağırlığa sahiptir. 

 

•Üç senaryoda da bölgenin kişi başına düşen gelir bazında, 

yüksek büyüme hızları kaydetmesine karşın, ülke ortalamasına eşit bir 

pay alması sözkonusu değildir. Bir başka deyişle, DAP’ta kişi başına 

gelir artarken, Türkiye’nin en gelişmiş bölgeleri olan Marmara ve 

Ege’de de gelir artmaya devam edecek ve sonuçta, iki kutuplu bölgede 

gelir makası kapanmayacaktır. Kişi başına gelirde ülke ortalamasının 

%100’üne eşit bir gelirin elde edilmesi için iki seçenek akla 

gelmektedir: Ya DAP bölgesinde %10’dan daha büyük büyüme hızları 

için oldukça yüksek yatırım harcamaları yapılmalı, ya da DAP için 

yeterli kaynak sağlamak üzere diğer gelişmiş bölgelerde yatırım 

bütçesi küçültülmelidir.  

 

•-Özel sektörcü olan kapitalist sistem, mevcut verilerle de 

doğrulandığı gibi, bölgedeki varlığını sürdürmektedir. Sistem, 

bölgenin daha az işsizlik ve daha az yoksulluk beklentilerini 

karşılayacağına garanti vermemektedir.  

 

4. SONUÇ 

Bu kurumsal bilgiler ve sayısal veriler ışığında, Bingöl ve 

çevre ekonomilerinin gelişmişlik düzeyi ortaya konulmaya çalışıldı. 

Bu aşamada, elde edilen bazı bulgular ve öneriler şöyle sıralanabilir: 

 

Bulgular 

 

•Bingöl, kendi altbölgesinde (TRB1) en geri il iken, 

anabölgesinde (TRB) ise en geri kalmış iller arasında 

anılmaktadır. (Doğu Anadolu’nun ‘ters talihi” en çok bu topraklarda 
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yaşanmaktadır. Türkiye’nin gerçekten gelişip gelişmediği, bu bölge 

göz ardı edilerek, salt metropol kentlere bakılarak teşhis edilemez.) 

 

•TRB1 alt bölgesinin demografik, sosyal ve makro iktisadi 

göstergelerini içeren “karne” büyük ölçüde ciddi “kırıklar”la 

doludur. (Bu “kötü” karneden, bölgenin olanaksızlıkları ile, kamu ve 

özel sektörün yatırımlardaki çekinceleri ve finansal ilgisizliği 

sorumludur. Doğal olarak, sözkonusu “kırık”lar, bir takım 

“kırgınlıklar”a da yol açmaktadır.) 

 

•DPT’nin bölgesel kalkınma farklılıklarını gidermek için 

kurguladığı yüksek büyümeci senaryolar önemlidir. (Ancak daha 

da önemli olan, bu senaryoları gerçekleştirerek, bölge illerini birkaç 

basamak yukarıya zıplatabilme iradesini ortaya koyabilmektir. Bu 

irade, ancak, devletin, evlatları arasında ayrım yapmayan bir anne-

baba gibi davranmasıyla oluşabilir. Ve bu irade kuvvetli olduğu 

oranda, “demogoji”nin dozu azalacak, boş kalkınma vaatlerinin yerini 

kalıcı eserler alacaktır.) 

 

•2023 projeksiyonuna göre, Türkiye ve dolayısıyla bölge 

için de, o çok övünülen genç nüfus varlığını artık 

sürdüremeyecek, daha yaşlı bir nüfus ortamı sözkonusu olacaktır. 

(Bundan dolayı en çok üzülecek cephe, Avrupa Birliği (AB) olacaktır. 

Zira AB, biraz da, genç nüfusun vaat ettiği geniş pazardan dolayı 

Türkiye ile müzakere masasına oturmaktadır. Türkiye’nin AB 

üyeliğinin 2023’e sarkması halinde, tam üyelik şansının oldukça 

azalacağı söylenebilir.) 

 

Öneriler 

 

•Bölgede ve dolayısıyla Bingöl’de, karşılaştırmalı üstünlükler 

tezine göre, ağırlıklı sektörler (tarım ve hayvancılık) korunmalıdır.  
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Bu bağlamda modern teknoloji transferi yapılmalı; daha da önemlisi, 

diplomalı ziraatçılar iş’lendirilmelidir.  

 

•Organik tarım çalışmaları hızlandırılmalı; organize sanayi 

bölgesi (OSB) kurulmalıdır.
1
 Bingöl, henüz endüstri bölgesi (EB), 

teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) olmaktan uzaktır. 

•Kamu yatırımları bütçesinin ve AB mali fonlarının bölge ve il 

bazındaki dağıtımında ‘pozitif ayrımcılık’ kuralı uygulanarak 

Bingöl’ün daha fazla pay alması sağlanmalıdır.  

 

•DAP gelişmelere uygun güçlendirilir ve tavizsiz çalıştırılırsa, 

Elazığ’a sınır komşusu ve Malatya’ya yakın olduğu için Bingöl’ün il 

ekonomisi pozitif dışsallıklar (faydalar) elde edebilecektir. 

 

Aksi halde, DAP, “darp” görür ve “romantik” bir proje olarak 

projeler mezarlığında yerini alabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Türkiye’de sanayinin gelişmesinde organize sanayi bölgeleri (OSB) 1960’lı 

yıllardan itibaren önemli rol oynamıştır. OSB, genel olarak; yeni yatırımların 

gerçekleştirilmesi, istihdamın arttırılması, bölgesel kalkınma farklılıklarının 

giderilmesi, ayrıca planlı sanayileşme ve kentleşme ve çevre politikaları açısından 

da etkin bir politik araç işlevini görmektedir. (Ayrıntı için bkz. Cansız, DPT, 2010.) 
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EK- A: TÜİK-İBBS  

 
 

 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

69 

 

(3) 

MERKEZ BANKACILIĞINDA BAĞIMSIZLIK ŞEFFAFLIK 

VE HESAP VEREBİLİRLİK AÇISINDAN ÜÇ MERKEZ 

BANKASI: FED, ECB, TCMB 

 

THREE CENTRAL BANKS IN TERMS OF INDEPENDENCE, 

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN CENTRAL 

BANKING: ECB, FED, CBRT 

 

Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

İktisat Bölümü 

Assoc. Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Hasan Kalyoncu University 

Faculty of Economics Administrative and Social Sciences  

Department of Economics 

Arş. Gör. Fatma Pınar EŞSİZ 

Kafkas Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İktisat Bölümü 

pinarfatma@gmail.com 

Res. Asst. Fatma Pınar EŞSİZ 

Kafkas University 

Faculty of Economics and Administrative Sciences  

Department of Economics 

 

 
Makaleyi çevrimiçi görüntülemek için QR kodu okutunuz. 

Scan QR Code to see this article online 

mailto:pinarfatma@gmail.com


 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

70 

 

ÖZET
 

Merkez Bankaları tarihi 1668 yılında başlamaktadır. 

Günümüzde ise Merkez bankacılığı için bağımsızlık tartışmaları 

gündemdedir. Yapılan birçok çalışma merkez bankalarında 

bağımsızlık arttıkça hem bankaya güvenin, hem de bankanın 

kredibilitesinin arttığını göstermektedir. Bu yüzden Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası modern merkez bankacılığına ayak 

uydurmak için köklü reformlara gitmiştir. Bağımsızlık tartışmalarıyla 

beraber modern merkez bankacılığı için yükselen diğer iki değer ise 

şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Merkez bankaları ülke ekonomileri 

açısından büyük önem taşıyan para politikasını yürüten mekanizma 

olduğu için bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik konuları 

üzerinde sıkça durulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası, Bağımsızlık, Şeffaflık, 

Hesap verebilirlik  

 

 

 

ABSTRACT 

The history of Central Banks started at 1668. Nowadays 

independence discussions are current for central banking. Many of 

studies show if independence increases both credibilities and trust rise 

up. So that Central Bank of Turkish Rebuplic become radical reforms 

for keeping up with modern central banking. With independence 

arguments, transparency and accountability are other two values that 

rise up for modern central banking. Independence, transparency and 

accountability are the most important issues for Central Banks, 

because they are the mechanism that execute monetary policy which 

becomes considerable for economic situtations of countries. 

 

Keywords: Central Bank, Independence, Transparency, 

Accountability 
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1. GİRİŞ 

Merkez bankaları 1668’de İsviçre Riksbank faaliyete 

başladığından beri var olagelmiştir. Amerikan Merkez Bankası (FED) 

kurulduğu sıralarda merkez bankaları sayısı sadece yirmi taneydi 

(Pollard, 2003: 11). Milletlerarası Maliye Konferansı 1920 yılında 

Brüksel’de toplanmış, bu toplantıdan para ve kredi faaliyetlerini 

düzenlemek amacıyla birçok ülkede merkez bankası kurulması gerekli 

görülmüştür. Bu toplantıdan sonra birçok ülkede merkez bankası 

kurma çalışmaları başlamıştır (Oktar, 1996: 26). 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 1931 yılında 

kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetlerin dağılmasının 

bir sonucu olarak Merkez Bankası sayısı hızla artmıştır. 1997 yılı 

itibariyle 172 merkez bankası bulunmaktayken 1998 yılında bu sayıya 

bir yeni merkez bankası daha eklenmiştir. Avrupa Merkez Bankası 

(ECB) en yeni üye olarak Merkez Bankalarına katılmıştır (Pollard, 

2003: 11).   

FED kurulduğundan beri amaç olarak banka ve finansman 

sistemine odaklanmıştır. Bu noktada ayrıca para politikasına da vurgu 

yapılmıştır. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), FED’in politika 

yapımcı grubu 1933’e dek kurulmamıştır.  

Bugünse merkez bankalarının en önemli görevi gerçekte para 

politikasıdır. Yine genel olarak kabul gören bir konu da merkez 

bankasının gerçek amacına ulaşabilmesi için hükümetten ayrı, 

bağımsız hareket edebilmesidir. 

Türkiye’de merkez bankacılığı 80 yılı aşkın bir süredir devam 

etmektedir. Bunun yanında, 1980’li yılların başında benimsenmeye 

başlanan serbest piyasa ekonomisi, ilkeleri ve bunun gerektirdiği 

yapısal düzenlemelerin oluşturulması sonucu merkez bankacılığında 

yeni bir anlayış yerleşmiştir.  

Para politikası uygulamalarında çağdaş merkez bankacılığı 

yönünde önemli adımlar atılmış, para piyasaları oluşturulmuş ve 

politika uygulamalarında serbest piyasa ilkeleri benimsenmiştir. 

Bununla birlikte merkez bankasının yetki ve sorumluluklarının 
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yeniden tanımlanması ve bağımsızlık konuları da gündeme gelmiş, 

köklü reformlar gerçekleştirilmiştir.  

ECB’nin ise diğer ulusal merkez bankaları temsilcilerinin 

olduğu gibi en baştaki görevi para politikasını kurmak ve çeşitli 

tedbirler almaktır. 1993’te Maastricht Anlaşması, AB’ye uyum 

Anlaşması dolayısıyla sadece ECB’nin değil, aynı zamanda ulusal 

merkez bankalarının da bağımsız olmalarını istemektedir. Maastricht 

Anlaşması imzalandığından beri geçen 20 yıllık süreçte dikkatler 

merkez bankalarının şeffaflığı ve sorumluluğu üzerine 

odaklanmaktadır.  

ECB ve FED uluslar arası düzeyde öne çıkan en önemli iki 

merkez bankası olarak varlıklarını sürdürmektedir. Her iki bankanın 

da uyguladığı politikalar yalnızca Amerika veya Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerini değil, tüm dünya ekonomilerini de kısmen etkilemektedir. 

Dolayısıyla bu bankalar tarafından izlenen politikalar diğer ülkelerin 

merkez bankaları tarafından olduğu gibi, TCMB tarafından da 

yakından takip edilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin AB uyum sürecinde 

yaptığı en önemli değişikliklerden birisi de TCMB’nin daha bağımsız, 

daha şeffaf ve daha hesapverebilir olmasını öngören 4651 sayılı 

Kanun değişikliğidir.  

Bu nedenle makale üç merkez bankası açısından modern 

merkez bankacılığına odaklanmıştır. İlk olarak merkez bankalarının 

tarihçesinden bahsedilecek, arkasından bağımsızlık, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik kavramları hakkında bilgi verilecek ve son olarak üç 

merkez bankası bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından 

karşılaştırılacaktır.  

 

2. MERKEZ BANKALARI TARİHÇESİ 

Ekonomik hayatta mübadele aracı olan paranın rolünün zaman 

içerisinde artması sonucu merkez bankalarının kurulması gündeme 

gelmiştir. İnsanlık tarihinin üç önemli buluşundan birisi olarak 

gösterilen merkez bankaları, kuruluşlarından günümüze kadar önemli 

değişikliklere uğramışlardır (Akyazı, 2001: 1). Kuruluşunun 
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başlangıcında para basma amacı olan merkez bankası ekonomik 

gelişmelerle birlikte para politikasını da yürütmeye başlamıştır.  

Merkez bankacılığı; ticaret ve iş bankalarının banknot ihracı 

yetkilerinin kaldırılarak bu yetkinin tek bankaya verilmesiyle 

gündeme gelmiştir. Bu durum Batı ülkeleri için 18. ve 19. yüzyıllara 

denk gelmektedir. Merkez bankacılığı başlangıçta hükümetin bankası 

şeklinde hareket etmekteydi. Broz (98) makalesinde askeriyeyi finanse 

etmenin tek çabaları olmasını tartışmakta, merkez bankalarının 

1850’lerden önce savaş amaçlı kurulduğunu vurgulamaktadır (Pollard, 

2003: 11). Örneğin Napolyon savaşları döneminde İngiliz Merkez 

Bankasının kurulması için yapılan çalışmalarda merkez bankalarının 

başlangıcı olarak görülmektedir. Bu tarihlerde merkez bankası ve para 

basma yetkisi devlete vergi gelirlerinin yanı sıra ek bir senyoraj geliri 

yaratma yetkisi sağlayarak, ulusal para ile kamu maliyesinin 

tamamlayıcı bir ilişkiye sahip olmasının da yolunu açmaktaydı ( Öncü 

ve Köse, 2005: 1). 

Devletin para sistemine müdahalesi eski dönemlere dayansa da 

merkez bankalarının fonksiyonu 20. yy’a kadar yalnızca emisyon 

hacmini ayarlamakla sınırlı kalmıştır. Günümüzde ise merkez bankası 

para basma yetkisine sahip, emisyon ve kredi hacmini kontrol eden, 

bankalara kredi veren son kurum olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan 

da anlaşıldığı gibi merkez bankası bir ülkenin para ve banka sistemini 

kontrolle görevlendirilmiştir. Zaten merkez bankası olarak 

anılmalarının sebebi de para ve banka işlerinde diğer bankaların 

merkezini oluşturmalarıdır. Ayrıca para politikasının konjonktür 

dalgalanmalarını ve ekonomik istikrarı yönetmekte öneminin daha da 

anlaşılmasıyla merkez bankalarına verilen önem giderek artmıştır. 

Merkez bankalarının belirtilen temel görevlerinin yanı sıra 

diğer başka görevleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Hazine 

adına bankacılık işlemlerinin yapılması, finansal sistemin istikrarının 

sağlanması ve muhafazası, paranın dağıtılması, devletin hazinedarlığı, 

mali ekonomik konularda hükümete danışmanlık yapılması, ülkenin 

uluslar arası ödeme araçlarının idaresi olarak kabul edilmektedir.  
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Merkez bankaları birçok ülkede özerk devlet kuruluşları olarak 

görev yapmaktayken, başta FED olmak üzere, bazı ülkelerin merkez 

bankalarının özel sektör kuruluşları oldukları görülmektedir 

(Kaykusuz, 2004). FED bugün dünyanın en köklü merkez 

bankalarından biridir.  

Avrupa Para Enstitüsünün 1 Temmuz 1998 tarihinden itibaren 

görevlerini devretmesiyle ECB resmen faaliyete geçmiştir. Nihai 

hedefi Euro Bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak olan ECB, Yönetim 

Konseyi ve Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir (TCMB resmi 

sitesi, 2007). 

TCMB ise anonim şirket olarak kurulmuş olup, 1211 sayılı 

Merkez Bankası Kanunu ile Banka statüsü dışında kalan durumlarda 

özel hukuk kurallarına tabidir. Banka Kanunu’nda tanımlandığı üzere, 

Banka hisselerinin en az yüzde 51’i Hazine’ye ait olmak kaydıyla, 

kalan kısmı ise milli bankalar, yabancı bankalar, Türk ticaret 

kurumları ve Türk vatandaşlığına tabi gerçek veya tüzel kişilere ait 

olabilir (TCMB resmi sitesi, Erişim Tarihi: 02.11.2012).  

 

3. BAĞIMSIZLIK, ŞEFFAFLIK VE 

HESAPVEREBİLİRLİK 

Makalenin içinde sıkça adı geçecek olan bağımsızlık, şeffaflık 

ve hesap verebilirlik kavramları hakkındaki tartışmalar özellikle 

1980’li yıllardan bu yana hararetli şekilde devam etmektedir. Gelişmiş 

ve gelişmekte olan çok sayıda ülkede merkez bankalarının iktisadi 

örgütlenme içindeki konumu, siyasi otoriteye karşı sorumluluğu ve en 

önemlisi bağımsızlığı büyük bir ilgi odağı olmuştur.  

Siyasi otoritenin para politikasını uygularken siyasi nedenlerle 

ekonomiye zarar vermesi, toplumda hükümetin elindeki bu aracın her 

zaman olumlu yönde kullanılmadığı düşüncesini yaratmıştır. Bundan 

sonra merkez bankasının hükümetten bağımsız olabileceği 

düşünülmüş ve bu yöndeki anlayış giderek daha fazla destek 

bulmuştur, bulmaktadır. Bu açıdan paranın yönetiminde ve üretiminde 

genellikle sorumsuz davranan siyasi iktidarların etkisinden kurtulmuş 
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merkez bankalarının ulusal paranın değerinin korunmasında ve uzun 

dönemde fiyat istikrarının sağlanmasında etkili oldukları 

savunulmaktadır (Dinçer, 2007). Bu görüşü paylaşan birçok ülkede 

merkez bankacılığında köklü yasal ve kurumsal düzenlemelere 

gidildiği görülmektedir. Örneğin “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” 

çerçevesinde TCMB yasasında da önemli değişiklikler yapılmış, bu 

sayede TCMB’nin daha bağımsız, güvenilir ve şeffaf hale gelmesi ve 

Avrupa Birliği kriterlerine uyum sağlaması amaçlanmıştır (Öztürk, 

2006: 68).  

Merkez bankalarında bağımsızlık kavramı para ve banka 

sisteminin işleyiş ve denetiminde ortaya çıkan ve sürekli artış gösteren 

karmaşık problemlere çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Her ülkenin 

sosyal, politik, ekonomik ve kurumsal özelliklerine göre zamanla 

uygulanış aşamasında farklılık göstermiştir (Çöl, 2007). Barışık’ın 

Grilli’den aktardığı gibi “bağımsızlık; ekonomik ve politik ortamda 

belli bir kurumsal çerçevede karar alma gücünün merkez bankasına 

verilmesidir” (Barışık, 2004: 1). Yine merkez bankasının bağımsızlığı 

en temel anlamıyla “fiyat istikrarını korurken uygulayacağı para 

politikası rejimini ve kullanacağı parasal araçları kendi kararları ile 

seçmesi ve uygulaması olarak tanımlanmaktadır”(Alparslan ve 

Erdönmez, 2000: 15). 

Bağımsız bir merkez bankası için politik müdahalelerle 

karşılaşmaması ve mali ve idari özerkliğe sahip olması önemli 

ölçütlerdir. Ayrıca, merkez bankası bağımsızlığının resmi olarak 

tanınması için nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasından 

sorumlu tek otorite olarak yasal bir görevlendirmenin yapılmış olması 

gerekmektedir(Alparslan ve Erdönmez, 2000: 15).  

Merkez bankası için bağımsızlık kavramını dört alt başlıkta ele 

almak mümkündür. Bunlar kurumsal, personel, fonksiyonel ve 

ekonomik açıdan bağımsızlıktır. Kurumsal açıdan bağımsızlıkla 

kastedilen para politikasını ve bu politika için kullanacağı araçları 

bağımsız olarak merkez bankasının kendisinin belirlemesidir (Öztürk, 

2006: 74). Bankanın yöneticilerinin seçilmesi, atanması, görevinden 
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ayrılması ve görev süresince hükümetten bağımsız olması ise personel 

bağımsızlık kavramıyla açıklanmaktadır. Fonksiyonel açıdan 

bağımsızlık ise merkez bankasının para politikasının belirlenmesi 

konusunda siyasi iktidardan bağımsız olmasıdır. Merkez bankasının 

herhangi bir kısıtlama olmaksızın politika araçlarını kullanabilmesi ise 

ekonomik bağımsızlıktır. 

Merkez bankası bağımsızlığı denildiğinde bankanın başına 

buyruk her istediğini yapması ve politik sistemden tamamen ayrı 

olması anlaşılmamalıdır. Bağımsızlık kavramı şeffaflık ve sorumluluk 

kavramlarından ayrı düşünülmemelidir. Sorumluluk kavramı siyasi 

otoritenin banka performansını ve yöneticilerini denetleyebilmesidir. 

Sorumluluk denildiğinde akla gelebilecek başka bir kavramda hesap 

verebilirliktir. Merkez bankalarının net bir hedefi ve bu hedefe 

ulaşmak için bağımsız olarak belirleyebileceği bir politika aracı varsa 

bağımsızlık ve hesap verebilirliğin birbirlerini tamamlaması 

beklenir(Barışık, 2004).   

Woodford (2005) şeffaflığın iki çeşidi arasında ayrım 

yapmaktadır. Şeffaf politika kuralı olan birincisinde merkez 

bankasının yöntemlerinde tutarlı olacağını ve bu tutarlılığı sürdürmeye 

çalışacağını ifade etmektedir. Gelecek şeffaf politika hareketiyle ise 

fon faizlerini tahmin etmeye çalıştığını söylemektedir (Hetzel, 2006: 

266). 

90’lı yıllardan bu yana merkez bankaları para politikalarını 

şeffaflaştırmaya çalışmaktadır. Şeffaflık merkez bankalarının 

kendilerine koydukları amaçlarda ve bu amaçları başarmak için 

izledikleri stratejilerde açık olmayı sağlamaktadır. Yine para 

politikasının performansını kontrol etmek ve değerlendirmek genelde 

zor olabileceğinden, daha şeffaf bir para politikasının uygulanması 

potansiyel açıdan önem kazanmaktadır (Şen, 99: 2). Ayrıca 

demokratik toplumdaki bir merkez bankası vatandaşlarıyla bir araya 

gelerek şeffaflık taleplerine cevap verebilmelidir.  

Para politikasında şeffaflık para otoritesinin uygulayacağı 

politikalara ilişkin bilgileri global piyasalardaki oyuncularda dahil 
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olmak üzere geniş bir kitleye yayması anlamına da 

gelmektedir(Büyükakın ve Erarslan, 2004: 27). Çünkü merkez 

bankasının amacının ne olduğunun kamuoyu tarafından bilinmemesi 

belirsizlik yaratarak asıl amaca ulaşılmasını da zorlaştırmaktadır. 

Ancak merkez bankaları amaçlarını açık şekilde kamuoyuna duyurur 

ve bu amaçtan sapmayacağı düşüncesini hem siyasi iktidara hem de 

piyasalara verebilirse o zaman hedeflere ulaşmak daha kolaylaşacaktır 

(Kansu, 2007: 60).  

Bugün merkez bankacıları arasında şeffaflığın yalnızca 

toplumsal bir yükümlülük olmadığı aynı zamanda kurumlara ve 

kurumların politikalarına da faydası olduğu konusunda genel bir fikir 

birliği vardır (Issing, 2005: 67).  

Tüm bunların dışında şeffaflık kaçınılmaz şekilde 

bağımsızlığın tamamlayıcısıdır. Şeffaflık politika hareketlerinin 

gözlenebilir ve anlaşılabilir olmasını kolaylaştıracağından hesap 

verebilirlik için de gereklidir. FED’in Başkan Yardımcısı Roger 

Ferguson’un da belirttiği gibi; “Şeffaflık bağımsız merkez bankasının 

halka hesap vermesini zorunlu kılan bir araçtır” (Pollard, 2003: 25). 

 

4. FED, ECB VE TCMB’NİN ŞEFFAFLIK, 

HESAPVEREBİLİRLİK VE BAĞIMSIZLIK AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

4.1 Bağımsızlık 

ECB sistemi kurulurken politika yapıcılarının AB’den ve üye 

ülkelerin hükümetlerinden bağımsız olması sağlanmıştır. Ayrıca 

Maastricht Anlaşması sadece ECB’nin bağımsızlığını garanti 

etmemekte aynı zamanda ulusal merkez bankalarının Euro sisteme 

katılmaları için bağımsız olmalarını bir önkoşul olarak istemektedir 

(Pollard, 2003: 24). Zaten ECB’nin yapısı da bağımsızlığıyla ünlü 

Bundesbank üzerine kurulmuştur(Kaltenthaller, 2005: 297).  

Bu kadar vurgulanan bağımsızlık 1980’lerin sonunda ve 

90’ların başında merkez bankaları bağımsızlığıyla ülkelerin enflasyon 

oranları arasında negatif korelasyon olduğunu söyleyen çeşitli 
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çalışmalarla da savunulmaktaydı. Dahası çalışmalar düşük bir 

enflasyona katlanamadan büyümenin sağlanamayacağını da 

göstermekteydi (Çöl, 2007).  

1913’te FED kurulduğunda para politikası bağımsızlığı daha 

azdı, örneğin Hazine Sekreteri FED’in üyesiydi. Fakat kısa bir zaman 

sonra 1936’da FED’in bağımsızlığı Kurul’daki 2 hükümet üyesinin 

elenmesi, Kurul üyelerinin yönetimdeki sürelerinin önce 10 yıldan 12 

yıla, ardından 14 yıla çıkarılmasıyla artmıştır. FED’in bağımsızlığının 

artmasında bir anahtar adımda 1951’de II.ci Dünya Savaşı başlangıç 

sıralarında Hazine güvenliğine yapılan yatırımları azami düzeyde 

tutmak için Hazine Müsteşarlığı ve FED’in birbirinden ayrılmasıdır. 

Bu düzenleme para politikası bağımsızlığını sağlamak için yapılmış 

gibi gözükmektedir. 

Türkiye ise 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren AB ile Gümrük 

Birliği Anlaşmasını imzalamış, böylece birliğe tam üyelik yolunda 

önemli bir adım atmıştır.  AB ve Türkiye arasında kurumsal ve yapısal 

uyum için en önemli çalışmaların yapıldığı alanların başında da 

bankacılık sektörü gelmektedir. Diğer yandan mali sistemin 

işleyişinde önemli bir role sahip, para politikasının hazırlanması ve 

yönetilmesinden sorumlu olan TCMB’na ilişkin yasal düzenlemelerin 

de AB mevzuatıyla uyumlu olması ve para ve kredi politikasının 

bağımsız olarak yürütülmesi mali sistemin de daha etkin olarak 

işlemesini sağlayacak unsurlardan biridir (Alparslan, 1997: 1). 

1980’li yıllardan bu yana bankaların daha fazla bağımsızlık 

kazanmak için bir dizi önlem aldığı görülmektedir. Berument ve 

Neyaptı’nın TCMB’nin bağımsızlığı ile ilgili yaptıkları bir araştırma, 

çağdaş iktisatçılarca yapılan birçok araştırma gibi, para politikasının 

bağımsız bir merkez bankasına devredilmesi gerektiği sonucunu 

ortaya koymuştur. Bunun için de merkez bankası kanununun daha 

köklü bir şekilde değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Berument ve 

Neyaptı, 1999: 17). 

TCMB bağımsızlığın öneminin daha da artmasıyla çalışmalara 

başlamıştır. Piyasa araçlarının para politikasını yönlendirmedeki 
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ağırlığının artması, TCMB'nın siyasi otoriteye sağladığı kısa vadeli 

avansların sınırlanması, ardından 1997'de sıfırlanması, TCMB'nın 

istihdam politikasında yapılan değişiklikler gibi önemli gelişmeler 

yaşanmıştır (Günsoy, 2001: 1).  

Bu çalışmaları takip eden 2001 yılında TCMB kanununda 

köklü değişiklikler yapılmıştır. Bağımlı bir merkez bankasının 

enflasyonu azdırma pahasına kamu kurumlarına ve hazineye kredi 

açma zorunda kalabileceği mantığı çerçevesinde merkez bankası daha 

bağımsız ve şeffaf hale getirilmiştir (TCMB, 2007). Bu kanun 

değişikliğiyle para politikasının tek uygulayıcısının TCMB olduğu 

vurgulanmış, araç bağımsızlığı sağlanmış, para politikasının 

belirlenmesinde ve uygulanmasında şeffaflık ve para politikası 

kararlarında hesap verilebilirlik artırılmıştır. 

4651 Sayılı yasada TCMB’nın, fiyat istikrarı öncelikli 

tutulmak kaydıyla, hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını 

destekleyebileceği vurgulanmıştır. 2008 yılında yaşanan krizin 

sonrasında TCMB’nin uyguladığı politikalar da bu yönde olmuştur. 

Ayrıca bu maddeyle, TCMB’nin izleyeceği politikalara makro boyutta 

manevra kabiliyeti de kazandırılmıştır (Eroğlu, 2009, 202).   

Bağımsızlığın önemli göstergelerinden olan başkanın 

atanmasına bakıldığında ise TCMB’nın başkanının 5 yılda bir ve 

yeniden seçilebilecek şekilde, ECB’nin tekrar yenilenemeyecek 

şekilde 8 yılda bir ve FED’in başkanının ise yeniden seçilebilmek 

kaydıyla 4 yılda bir atanabileceği görülmektedir. FED’in 87 yıllık 

tarihinde sadece 13 Başkan görev yapmışken, TCMB’nin 70 yıllık 

tarihinde ise 18 Başkan görev yapmıştır(Akyazı, 2001: 15).  Dünyada 

FED başkanlarının önemli kişiler arasında olması hem bankanın 

saygınlığını artırmakta hem de kredibilitesini yükseltmektedir. 

Uygulanan politikalara kredibilite kazandırılması neticesinde bir 

yandan dinamik-zaman tutarsızlığı probleminin üstesinden gelineceği, 

diğer yandan da bekleyişlerin enflasyon hedefiyle uyumlu olacağı 

düşünülmektedir (Eroğlu, 2009: 72). 
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Ayrıca yükselen kredibilitenin enflasyon beklentileri üzerinde 

de önemli etkileri vardır. TCMB’nin bağımsızlığının ekonomik 

performans üzerindeki etkisini inceleyen Demirgil de, 2001 yılında 

yapılan düzenlemelerden sonra bağımsızlıkla enflasyon arasında 

negatif bir ilişki olduğunu destekleyen sonuçlara ulaşmıştır (Demirgil, 

2011: 122). 

ECB ve TCMB’nin bağımsızlıklarının karşılaştırıldığı 

çalışmada ECB’nin bağımsızlığı ile TCMB’nin bağımsızlığının 

oldukça yakın olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak ise 

TCMB’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde olması gösterilmiştir 

(Baydur ve Süslü, 2007: 61).  

Amerikan meclisi ile FED’in ilişkisinden farklı olarak Avrupa 

Parlamentosunun ECB üzerinde daha az otoritesi vardır. Avrupa 

Parlamentosu Yönetim Kurulu üyelerini kuruldan önce 

belirleyebilmekte, ancak ulusal merkez bankası yöneticileri üzerinde 

böyle bir gücü bulunmamaktadır. Daha da fazlası Parlamentonun 

ECB’yi yöneten kanunlarda değişiklik yapma gücü yoktur. ECB 

emirlerinin veya diğer banka operasyonlarını değiştirmenin tek yolu 

anlaşma üzerinde değişiklik yapmaktan geçmektedir. Bu durumsa 

AB’nin 15 hükümetinin anlaşmasını ve ardından 15 ulusal meclisin bu 

değişikliği onaylamasını gerektirmektedir. Bazı ülkelerdeyse ayrıca 

halkoylaması da gereklidir. TCMB’ye bakıldığında ise banka yönetim 

kurulunda hükümet temsilcisinin bulunmadığı, ancak hükümet ile olan 

ilişkilerde anlaşmazlık çıkması durumunda TCMB’yi destekleyecek 

herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı görülmektedir (Kum ve 

Atik, 2007). 

 

4.2. Şeffaflık ve Hesapverebilirlik 

Merkez bankalarının verdikleri kararlar ekonomiyi ve ardından 

toplumu derinden etkileyebilmektedir. Merkez bankalarının kararlarını 

hükümetten bağımsız almaları hükümetlerin hareket alanını 

kısıtlayacaktır. Bu yüzden demokratik toplumlarda hesap verebilirlik 

ve şeffaflık merkez bankasının bağımsızlığının dengeli olması için 
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gerekli görülmektedir. Hesap verebilirlik merkez bankasının 

hareketlerinde sorumluluk sahibi olmaya mecbur edecek, şeffaflık ise 

politika hareketlerinin takip edilebilmesini sağlayacaktır.  

Para politikasında şeffaflık 3 anahtar kavramı içermektedir. 

Bunlar hedefteki şeffaflık, politika kararlarındaki şeffaflık ve dış 

görünümdeki şeffaflıktır (Pollard, 2003: 26). İlk gereklilik sadece 

merkez bankasının amaçlarının açık olarak tanımlanması değil, aynı 

zamanda kolayca anlaşılabilir olmasını da içermektedir. Maastricht 

Anlaşması ECB’nin amacını açıkça fiyat istikrarı olarak tanımlamıştır. 

FED’in amaçlarıysa Merkez Bankası Kanununda düzenlenmiştir. 

Ancak bu amaçlar ne sıralanmış ne de tanımlanmıştır. TCMB ise 

amacını Merkez Bankası Kanununda açıkça fiyat istikrarı olarak 

belirlemiştir. Yine TCMB 2001 tarihinde yapılan kanun değişikliğinde 

de şeffaflığa son derece önem verdiğini belirtmiş, para politikasının 

etkinliğinin artırılmasında kamuoyuyla olan iletişime dikkat çekmiştir 

(TCMB, 2006). 

Maastricht Anlaşması ECB’den ayrıca Avrupa Parlamentosu, 

Ekonomi ve Finans Komitesi (ECOFIN), Avrupa Komisyonu ve 

Avrupa Konseyine verilmek üzere geçmiş ve bulunulan yıl içindeki 

para politikası hakkında bir rapor sunmasını istemektedir (Madde 

113).  

TCMB ise üç ayda bir, resmi internet sitesinde para politikası 

raporu sunmaktadır. Ayrıca aylık enflasyon görünüm raporu, 

ekonominin genel görünümünü içeren finansal istikrar raporu ve üç 

aylık bülten olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı yayınlar 

yapmaktadır.  

FED’de FOMC toplantısını izleyen dönemde bir yayın 

hazırlamaktadır. Bu yayın ekonomik şartların ve herhangi politika 

değişiminin sonucunun geniş bir değerlendirmesini içermektedir. 

Hatta 2002 yılının Mart ayından beri bu yayın FOMC oylamasını da 

içermektedir (Pollard, 2003: 26).  

FED ve ECB şeffaflığa son derece önem vermekte ve bunun 

avantajlarından yararlanmanın önemini vurgulayan merkez 
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bankalarındandır. Merkez bankasının şeffaf olması kredibilite 

kazanması açısından önemliyken, dönem sonunda kamuoyuna ECB 

para politikasını değerlendirme imkânı sağlamakta ve dönem başında 

merkez bankasının verdiği beyanatın daha fazla kredibilite 

kazanmasını da mümkün kılmaktadır (Kansu, 2007: 63) 

TCMB Kanununda 2001 yılında yapılan değişikliklerle 

TCMB’nin bağımsızlığı ve enflasyonla mücadeledeki inandırıcılığı ve 

gücü kredibilite kazanmasını sağlamıştır. Ayrıca 2002 yılından 

itibaren kronik yüksek enflasyon dönemi sona ermiştir. 

 

5. SONUÇ 

Merkez bankacılığı çoğu zaman bir bilim olarak değil, bir 

sanat olarak tanımlanmaktadır. Ancak merkez bankasının yapısı ve 

operasyonları için herhangi bir proje bulunmamaktadır. FED ve 

ECB’nin yapıları benzer olmasına rağmen işleyişlerinde birçok 

farklılık vardır. Örneğin Euro sistem’de FED’e göre ulusal merkez 

bankasından geriye kalan görevler daha fazla dağıtılmıştır. 

Amerika’da açık piyasa işlemleri sadece New York’taki FED 

tarafından, Türkiye’de TCMB tarafından yürütülmektedir. Euro 

sistemde ise her merkez bankası ECB ile koordineli olarak açık piyasa 

işlemlerini yürütmektedir. 

Merkez Bankalarının yapısı elbette sabit değildir. Doksan 

yıllık hikâyesinde FED’i ve 80 yıl içinde TCMB’yi yöneten kanunlar 

defalarca değişmiştir. Euro sistemi yöneten kanunlarsa değişime karşı 

daha katıdır. Geçen zaman zarfında Merkez Bankacılığında 

şeffaflıkta yükselmektedir. Para politikası yakın zamana kadar gizlilik 

içinde saklanmaktaydı. Ancak artık Merkez Bankaları topluma karşı 

anlaşılabilir bir para politikası uygulamak için çaba harcamaktadırlar. 

Çünkü şeffaflık merkez bankalarını yalnızca daha hesap verebilir hale 

getirmek için değil, aynı zamanda para politikasının tahmin 

edilebilirliğini ve kredibiliteyi yükseltmek içinde gereklidir. 

Merkez Bankaları bağımsızlıklarını korurken politikalarda 

şeffaflığın nasıl sağlanacağı üzerinde anlaşmazlıklar süregelmektedir. 
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Örneğin FED acil bir FOMC toplantısından sonra görevleri politika 

direktifleriyle yayınlamaya başlamıştır. Yine ECB’de görüşmelerde 

kullanılan oyları yayınlamaktadır. TCMB ise fiyat istikrarı 

hedeflemesine geçtiğinden beri bağımsızlığı, enflasyonla 

mücadeledeki inandırıcılığı ve gücü kredibilite kazanmasını 

sağlamıştır. 

Para politikası bir ülkenin ekonomisi için oldukça önemlidir. 

Tekrar seçilebilme ve politik kaygılar taşıyan iktidarlar günü 

kazanmak için yanlış politik kararlar alabilmektedir. Bu yüzden 

merkez bankalarını hükümetlerden bağımsız hale getirmek büyük 

önem arz etmektedir. Bağımsızlık arttıkça enflasyon oranının düştüğü 

ise aşikardır.  
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ÖZET 

Bu araştırmada, Kasım 2012'de Kafkas Üniversitesi 

öğrencilerine yönelik uygulanan anketlerden elde edilen veriler 

kullanılarak, öğrenci harcamaları analiz edilmiş ve il ekonomisine 

katkısının ne kadar olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada üniversite öğrencilerinin bir ayda ortalama 549,63 

TL harcama yaptıkları tespit edilmiş ve bu veriden hareketle Kafkas 

Üniversitesi Yerleşkesinde eğitim gören 12.500 öğrencinin, ilde sekiz 

ay bulundukları varsayımıyla, toplamda il ekonomisine yaklaşık bir 

yılda 54.9 Milyon TL katkı sağladıkları tespit edilmiştir. En çok 

harcama yapılan kalem %21,23 oranıyla barınma harcamaları 

olmuştur. En az harcama yapılan kalem ise %3,67 oranıyla 

haberleşme harcamaları olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Harcamaları, Harcamaların 

Analizi, Ekonomik Katkı 

 

ABSTRACT 
This aim of the study was to examine the student expenditures 

in conjuction with the extend of the economic contribution using 

surveys implemented towards the students of Ataturk University in 

October 2012.  

It was found out that one student spends 549,63 Turkish Lira in 

average per month. 12.500 students within Ataturk University 

campus, having considered the academic year as 8 months, contribute 

to the province economy about 54.9 million Turkish Liras in total per 

year. While accommodation with 21,23% was found to be the most 

spending item, communication with 3,67% were the least spending 

item.  

 

Keywords:  Student expenditures, Analysis of Expenditures, 

Economic Contribution 
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1. GİRİŞ 

Üniversitelerin birçok bakımdan bölgesel kalkınmada sosyal, 

kültürel, çevresel ve ekonomik etkileri vardır. Bu etkiler; öğrencilerin 

harcamaları, personel harcamaları ve kurumun genel bütçeden aldığı 

payları ve döner sermaye gelirlerinden aldığı payları harcaması 

biçiminde ortaya çıkan statik ve dinamik etkilerdir. 

11 Temmuz 1992'de kurulan Kafkas Üniversitesi, bugün 

itibariyle, ilimizde bulunan 8 ayrı yerleşkede 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 

5 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 10 

Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 28 akademik birime, 507 

öğretim elemanına ve yaklaşık 14.500 öğrenci kapasitesine sahiptir. 

Üniversiteye her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından olmak üzere 

yaklaşık 4.500 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.  

Kafkas Üniversitesi gibi bir kurumun, Kars ekonomisine 

katkısının belirlenmesi, bilimsel anlamda çalışma yapacak 

araştırmacılara bir veri kaynağı sağladığı gibi, politika yapıcılara, 

yerel yönetimlere ve yöre halkına önemli bilgiler sağlayacaktır. 

Bu çalışma, Kafkas Üniversitesinde okuyan öğrencilerin 

harcamalarının kategorize edilmesi ve il ekonomisine ne ölçüde 

katkıda bulunduğunun tahmin edilmesini amaçlamaktadır. Bununla 

birlikte çalışma, Kars ilinde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin 

yatırım yapmaları gereken alanlar konusunda kendilerine yol gösterme 

amacını da taşımaktadır.  

 

2. Alan Yazını 

Harris, (1997) çalışmasında, girdi-çıktı tabloları kullanarak 

üniversite harcamalarının doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkilerini 

değerlendirmiştir. Portsmouth Üniversitenin yerel ekonomiye 1994 

yılında 38,5 milyon Sterlin  katkı sağladığını ve harcama çarpanının 

da 1,73 olduğunu tahmin etmiştir.  

Ergün (2003), Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek 

Yüksekokulu'nun bölge ekonomisine katkısını araştırdığı çalışmada 

3.291.075 TL'si öğrenci harcamaları ve 500.000 TL'si de personel 
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giderleri olmak üzere yaklaşık 3.800.000 TL katkı sağladığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

Tugay ve Başkül (2005), 2004-2005 eğitim öğretim yılında 

Burdur ilinde SDÜ ve AÜ bağlı fakülte ve yüksekokulların il 

ekonomisine katkılarını araştırdıkları çalışmanın sonuçlarına göre, 

Üniversitenin Burdur ili ekonomisine dolaysız gelir katkısının 3,5 

milyon TL, öğrenci harcamaları sonucu oluşan dolaylı gelir katkısının 

14,4 milyon TL ve toplam gelir katkısının ise 17,9 milyon TL olduğu 

görülmüştür. 

Dulupçu ve Çarıkçı (2007) Isparta Süleyman Demirel 

Üniversitesi'nde okuyan 1000 öğrenciye yönelik olarak yaptıkları saha 

araştırmasında, bir öğrencinin aylık ortalama harcamasının yaklaşık 

493 TL ve 19.719 öğrencinin il ekonomisine aylık 9,7 milyon TL 

katkı yaptığını hesaplamışlardır. 

Dalğar ve diğerleri (2009), Burdur ilinin Bucak ilçesinde 

öğrenim gören 3920 öğrenciden 1000 öğrenciye ve 8500 gelir 

sahibinden 950 gelir sahibine yaptıkları anket sonucunda, 

yükseköğretim kurumlarının ilçe ekonomisine istihdam boyutundan 

372 kişi ve ekonomik boyutta ise 45 milyon TL'lik katkı sağladığını 

tespit etmişlerdir. 

Görkemli (2009), Selçuk Üniversitesi'nin Konya Kent 

Ekonomisine Katkısı isimli çalışmasında, 61.338 öğrencinin 2003 yılı 

itibariyle yerel ekonomiye 17,9 milyon YTL katkıda bulunduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

Yıldız (2010) tarafından, Kırklareli Üniversitesi Babaeski 

Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 404 öğrenci üzerinde yapılan 

araştırmanın sonuçlarına göre; öğrenciler toplamda aylık 221.000 TL 

harcama yaparak ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Bu 

harcamalarda en yüksek payı 88.000.- TL ile barınma maliyetleri 

alırken, ikini sırada 35.000.-TL ile gıda harcamaları gelmektedir. 

Çakır (2011), Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde 3290 öğrenci 

üzerinde yaptığı çalışmada, öğrencilerin aylık 300-400.- TL arasında 
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para harcayarak, Samsun ili ekonomisine katkı sağladığını ifade 

etmektedir. 

Yaylalı ve diğerleri (2011), Selçuk üniversitesi Seydişehir 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan anketleri kullanarak, 

öğrencilerin gelir-harcama ilişkileri ve 9 adet harcama grubunun 

toplam harcama içerisindeki yerini tespit etmişlerdir. 

  Tuğcu'nun 2008 yılında yaptığı çalışmada, üniversitelerde 

marjinal tüketime bağlı olarak çarpan katsayısı 3,01 olarak 

hesaplanmıştır. Buna karşın, Koç ve Altınay'ın çalışmasında (2007) 

Türkiye'de turizm endüstrisinin çoğaltan katsayısı 1,96 olarak 

hesaplanmıştır (Kaşlı ve Serel: 2008: 108).  

 Burdur'un Bucak ilçesinde yapılan bir çalışmada ise, öğrenci 

harcamalarının çarpan katsayısı 2,66 şeklinde bulunmuştur (Dalğar 

vd., 2009: 46). 

 

3. Üniversitelerin Şehir Ekonomisine Etkileri 

 Üniversiteler kuruldukları bölgelerde ekonomik, sosyal ve 

kültürel etkileri olan kurumlardır. 1960'lı yıllardan bu yana bir çok 

Avrupa ülkesinde yüksek öğretim kurumları bölgesel kalkınma aracı 

olarak görülmüş ve gelişmemiş bölgelerinde yaygınlaştırılmış ve bu 

kurumların bulundukları bölgeleri çok yönlü etkileyecekleri 

beklenmiştir (Özyaba, 1999: 1). 

 Üniversiteler, hem harcama hem de istihdam açısından 

bulundukları şehre önemli katkılar sağlamaktadırlar (Bleaney, 1992: 

305). 

 Yüksek öğretim kurumları toplumda verimliliğin artması, 

işsizliğin azalması, bireysel gelirin artması sonucunda ülkenin 

ekonomik gelişiminin sağlanması ve pek çok sosyo-kültürel 

gelişimleri de beraberinde getirdiğinden bireyler ve toplumlar için 

büyük önem taşımaktadır (Görkemli, 2009: 171). 

 Üniversiteler ekonomik gelişmeye istihdam yaratma, genel 

bilgi, üretim ve işgücü gelişimi, satın alma teknoloji transferi, vergi 
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yaratımı ve marka değeri yaratma yollarıyla katkıda bulunmaktadırlar 

(Munnich, Nelson, 2003: 11). 

 Üniversitelerin kentin çekiciliğinin artması, sosyo-kültürel 

atmosfere etkisi, nitelikli insan gücünü çekme, nüfus artışı, ticarette 

hareketlenme, üretim artışı, kamu hizmetleri artışı, ekonomik büyüme 

ve yatırımları çekme gibi canlılık yaratan bir çok etkisi bulunmaktadır. 

(Aydemir: 1994: 196-205) 

 Üniversite öğrencilerinin harcamalarının yerel ekonomi 

üzerinde hem direkt hem de uyarılmış etkileri söz konusudur. Bu 

etkiler parasal anlamda değerlendirildiğinde, yerel halkın gelirleri, 

merkezi ve yerel yönetim gelirleri üzerinde yarattığı doğrudan ve 

dolaylı etkilerle birlikte kamu harcamaları üzerindeki etkilerden 

bahsedilmekte iken; reel anlamda, doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi, 

alt-üst yapıya etkisi ve bölgelerarası dengeli kalkınmaya etkisi 

şeklindeki etkilerdir. 

  Üniversite öğrencileri tüketici, işçi ve vergi ödeyen biri olarak 

özel bir fonksiyonu yerine getiren kişilerdir (Rawlins, 1996: 121). 

  Üniversiteler tarafından kendi personeli dışındaki kişi ve 

kuruluşlara harcanan paralar ya da üniversite öğrencileri tarafından 

yapılan harcamalar sonucu oluşan gelir, üniversitelerin dolaylı gelir 

etkisi olarak adlandırılır. 

 

           4. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

 Araştırma, Kafkas Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde öğrenim 

gören, 12.500 lisans ve lisansüstü öğrenciyi kapsamaktadır.  

 Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu 

amaçla 23 sorudan oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Anketin, ilk 

8 sorusu demografik sorulardan, 5 tanesi genel algı sorularından, 10 

soruda kategorize edilmiş harcama yerlerine ne kadar harcama 

yaptıklarını sormak için açık uçlu hazırlanmış sorulardan 

oluşmaktadır. Kasım ayında 50 öğrenciye anket formu verilmiş ve ön 

test gerçekleştirilmiştir. Ön test sonucunda bazı sorular çıkarılmış, 

bazıları da daha anlaşılır bir hale getirilmiştir. Öğrencilere yönelik 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

95 

 

olarak toplam 420 anket yapılmış ve bunlardan 387 tanesi 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

 Anket formlarından elde edilen veriler, SPSS 13.0 istatistik 

programında analize tabi tutulmuştur. 

 

5. Araştırmanın Bulguları 

 Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen verilerden 

hareketle, öğrencilerin genel özellikleri, yaşam maliyetleriyle ilgili 

algıları ve harcama yapılarıyla ilgili bulgular değerlendirilmektedir. 

 

 I. Öğrencilerin Genel Özellikleri 

 Öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili veriler Tablo 1'de 

sunulmuştur.  
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
 Frekans Yüzde 

Cinsiyetiniz  

                    Bay 221   57,1 

      Bayan 166   42,9 

     Total 387 100,0 

Yaşınız  

     10-20   57  14,7 

     21-30 327  84,5 

     31-40      3       ,8 

Total 387 100,0 

Bölümünüz  

Sosyal Bilimler 371 95,9 

Sağlık Bilimleri      2      ,5 

Eğitim Bilimleri      1      ,3 

Total 374 96,6 

                  Eğitim  

Durumunuz  

Ön Lisans   13   3,4 

Lisans 356 92,0 

Yüksek Lisans      9   2,3 

Total 378 97,7 

                 Ailenizin  

                 Yaşadığı Bölge  

Akdeniz   33   8,5 

Marmara   34   8,8 

Ege   11   2,8 

Karadeniz   19   4,9 

İç Anadolu   24   6,2 

Doğu Anadolu 186 48,1 

Güneydoğu Anadolu   77 19,9 

Total 385 99,5 

Nerede 
Kalıyorsunuz? 

Kiralık ev 184 47,5 

Devlet yurdu   78 20,2 

Özel yurt   65 16,8 

Otel/Pansiyon      5   1,3 

Akraba yanında      3      ,8 

Ailemin yanında   51 13,2 

Total 386 99,7 

Kimlerle 

Kalıyorsunuz? 

Ailemle   60 15,5 

Arkadaşlarımla 296 76,5 

Akrabalarımla      5   1,3 

Yalnız   21   5,4 

Total 382 98,7 
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 Tablo 1'e bakıldığında, araştırmaya katılan öğrencilerin 

%57,1'inin erkek öğrencilerden, %42.9'unun ise kız öğrencilerden 

oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%84,5), 

21-30 yaş arasında ve  %92'si lisans öğrencisidir. Yerleşkede eğitim 

gören öğrencilerin %48,1 gibi yüksek bir oranının ailesi Doğu 

Anadolu bölgesinde yaşarken, ailesi Ege Bölgesinde ikamet eden 

öğrencilerin oranı %2,8'dir. Öğrencilerin yarıya yakını (%47,5) kiralık 

evde kalmaktadır. Devlet ve özel yurtlarda kalanların oranı %37 iken, 

çok az bir kısım (%0,8) akrabaları yanında konaklamaktadır. 

Araştırmanın bir başka bulgusu, öğrencilerin okudukları 

üniversiteyi tercih nedenlerini ve üniversite hakkındaki genel 

kanaatlerini değerlendirmektedir (Tablo2). 

Tablo 2. Öğrencilerin Kafkas Üniversitesi'ne Yönelik 

Düşünceleri 
 Frekans Yüzde 

 

Kafkas  

Üniversitesi'ni 

tercih  

nedeniniz  

nedir? 

Memleketime yakın 116 30,0 

 Eğitim kalitesi      4   1,0 

Fiziki imkanları      2     ,5 

Sosyal imkanları      3     ,8 

 Yurtdışı imkanları      2     ,5 

 Puanı 168 43,4 

Büyük şehirde okumak      1     ,3 

 Tavsiye   22   5,7 

Diğer   65 16,8 

Total 383 99,0 

Kafkas  

Üniversitesi'ni arkadaşlarınıza  

tavsiye  

eder misiniz? 

Kesinlikle tavsiye etmem 108 27,9 

Tavsiye etmem  84 21,7 

Kararsızım  77 19,9 

Tavsiye ederim  94 24,3 

Kesinlikle tavsiye ederim  22  5,7 

Total 385 99,5 
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 Öğrencilerin Kars'ı tercih nedenleri incelendiğinde, 

araştırmaya katılan cevaplayıcıların %43,4'ü puanı nedeniyle Kafkas 

Üniversitesini tercih ettiklerini söylemektedirler. Öğrencilerin %30'u 

memleketlerine yakın olduğu için Kafkas Üniversitesini tercih 

ettiklerini beyan etmektedirler. Öğrencilerin sadece %0,3'lük bir kısmı 

ise büyük şehirde okuma isteği nedeniyle Kafkas Üniversitesini tercih 

ettiklerini ifade etmektedirler. 

  

 Araştırmaya katılanların Kafkas Üniversitesi hakkındaki genel 

değerlendirmelerine bakıldığında, cevaplayıcıların %49,6'sı (kesinlikle 

tavsiye etmem %27,9 ve tavsiye etmem %21,7) arkadaşlarına tavsiye 

etmeyeceklerini, % 30'u üniversiteyi arkadaşlarına tavsiye 

edeceklerini beyan etmektedirler (%24,3 Tavsiye Ederim, %5,7 

Kesinlikle Tavsiye Ederim). Her iki öğrenciden biri Kafkas 

Üniversitesi'ni tavsiye etmeyeceğini söylemiştir. Bu durum Kafkas 

Üniversitesi'nin cazibesinin artırılması için yapılması gerekenler 

olduğu biçiminde yorumlanabilir. 

 

II. Öğrencilerin Kars İlindeki Yaşam Maliyetleriyle İlgili 

Algıları 

  

 Öğrencilerin Kars ilindeki yaşam maliyetleriyle ilgili algıları 

Tablo 3'de izaha çalışılmıştır. 
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Tablo 3. Öğrencilerin Kars'taki Yaşam Maliyeti ile 

İlgili Algıları 
 Frekans Yüzde 

Sizce Kars ilinde  

okumanın maliyeti, 

alternatiflerine göre nasıldır? 

Çok yüksek 128 33,1 

Yüksek 127 32,8 

Normal 110 28,4 

Düşük 14 3,6 

Çok düşük 8 2,1 

Total 387 100,0 

Kars ilinde barınma  

maliyetleri sizce nasıldır? 

Çok yüksek 150 38,8 

Yüksek 168 43,4 

Normal 60 15,5 

Düşük 5 1,3 

Çok düşük 4 1,0 

Total 387 100,0 

Kars'ta yiyecek içecek  

fiyatları sizce nasıldır? 

Çok yüksek 112 28,9 

Yüksek 180 46,5 

Normal 92 23,8 

Çok düşük 2 ,5 

Total 386 99,7 

  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin, %33.1'lik kısmı Kars ilinde 

okumanın maliyetini, diğer illerle mukayese edildiğinde, çok yüksek 

bulmakta, %32,8'si yüksek bulmakta, %28'lik kısmı ise normal olarak 

değerlendirmektedirler. Cevaplayıcıların sadece %2,1'lik çok küçük 

bir kısmı alternatiflerine göre Kars'ta okumanın maliyetini çok düşük 

bulurken, %3,6'lık kısmı ise düşük bulmaktadır. 

 Kars ilinde barınma maliyetlerine yönelik öğrenci algıları 

değerlendirildiğinde; %15,5'lik bir kısmın maliyetleri normal olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. Araştırmaya katılanların %38,8'i 

barınma maliyetlerini çok yüksek, %43,4'ü yüksek ve sadece %1'i 

düşük bulmaktadır. Bu sonuçlara göre, Kars ilinin barınma açısından 

oldukça pahalı bir il olduğu söylenebilir. Bunun nedeni olarak da yurt, 

pansiyon, kiralık ev vb. barınma yerlerinin kıt olduğu şeklinde bir 

yorum yapılabilir. 
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 Öğrencilerin yaşam maliyetleri ile ilgili algılarının bir diğer 

göstergesi, yiyecek-içecek fiyatlarıdır. Tablo 3'deki verilere göre, 

öğrencilerin %23,8'i ilde yeme içme masraflarını normal, %28,9'u çok 

yüksek, %46,5'i yüksek ve %0,5'i çok düşük bulmaktadır. Bu sonuçlar 

ışığında Kars ilinde yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olduğu 

biçiminde bir öğrenci algısından söz edilebilir. Bu seferde yeme içme 

ünitelerinin azlığından söz edilebilir.  

 Araştırmanın okuyucuyu daha iyi aydınlatabilmesi, 

araştırmacı, yatırımcı ve politika yapıcılara daha iyi bilgi verebilmesi 

için, öğrenci harcamaları kategorize edilerek Tablo 4'de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Harcama Gruplarının Dağılımı 

Harcama Grupları Öğrencinin Bütçesindeki 

Payı (%) 

Şehir içi Ulaşım 10,69 

Yeme-İçme 22,79 

Kültürel Aktivite 5,29 

Sportif Aktivite 5,20 

Enerji 14,57 

Haberleşme 3,67 

Giyim 10,13 

Eğitim Araçları 6,43 

Barınma 21,23 

 

Katılımcıların harcamalarının kategorize edilmiş biçimi, Tablo 

4'de görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin harcamaları arasında 

%21,23'lük oranla barınma harcamaları ilk sırada gelmektedir. İkinci 

sırada %22,79'luk pay ile yiyecek içecek harcamaları gelirken, bunu 

%14,57'lik pay ile ısınma, elektrik, doğal gaz vb. harcamaları içeren 

enerji harcamaları gelmektedir. Toplam harcamalar içerisinde en 

düşük paya %3,67'lik harcama oranıyla haberleşme sahiptir. 
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III. Öğrenci Harcamalarının Ekonomik Katkısı 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların, toplam harcamalarına 

ilişkin olarak verdikleri cevapların ortalaması alındığında, bir 

öğrencinin 2011-2012 Eğitim öğretim döneminde ayda ortalama 

549,63 TL harcama yaptığı tespit edilmiştir. Bu bulgudan hareketle, 

Kafkas Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde eğitim gören 12.500 

öğrencinin ilde sekiz ay bulundukları varsayılırsa;  

 

Aylık Toplam Ekonomik Katkı = Bir aylık öğrenci 

harcaması x Öğrenci Sayısı 

        =       549,63 x 12.500 

        =            6.870.375.- TL 

Yıllık Toplam Ekonomik Katkı = Aylık Toplam Ekonomik 

Katkı x Kalınan Süre(Ay) 

        =     6.870.375.- TL x 8 ay 

        =            54.963.000.-TL 

 

Çalışmada öğrencilere açık uçlu olarak sorulan "2011 bir aylık 

harcama tutarı" sorusuna verilen cevapların ortalaması 493,28 TL'dir. 

Öğrencilerin 2011 geliri ise 504,59 TL'dir. Yine "2012 bir aylık 

harcama tutarı" ise 549,63 TL, 2012 yılı geliri ise 574,51 TL'dir 

 

Bu bulgulardan hareketle, öğrencilerin marjinal tüketim 

eğilimleri aşağıdaki biçimde hesaplanabilir: 

  mte = ∆C / ∆Y  

  mte = 56,35 / 69,92 

  mte = 0,80 

 

 ∆C : Harcamalardaki artış miktarı  

 ∆Y : Gelirdeki artış miktarı  

 

 Bu durum öğrencilerin gelirlerindeki her 100 liralık 

artışın 80 TL'sini harcadıklarını göstermektedir.  
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 Ortaya çıkan bu sonucu çarpan denkleminde yerine 

koyarsak: 

 

   k = 1 / (1-c) 

   k = 1 / (1-0,80) 

   k = 5 

 Sonuç olarak çarpan katsayısını çarparsak: 

 

 Toplam ekonomik katkı = Yıllık ekonomik toplam 

katkı x Çarpan katsayısı 

           =      54.963.000 x 5 

           =      274.815.000.- TL  

 sonucuna ulaşabiliriz.  

  

 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırma, spesifik olarak öğrenci harcamaları üzerine 

odaklanmış ve öğrenci harcamalarını kategorize etmeyi ve il 

ekonomisine yapmış olduğu katkıyı tahmin etmeyi amaçlamıştır. 

Şüphesiz üniversitelerin yerel ekonomilere katkısı öğrenci 

harcamalarının olduğundan çok daha yüksektir. Üniversitelerin bütçe, 

döner sermaye harcamaları yanı sıra kongre, panel, sempozyum vb. 

bilimsel aktiviteler ve sinema, tiyatro günleri, şenlik-festival 

organizasyonları gibi kültürel aktiviteleri ve üniversite spor oyunları 

gibi sportif organizasyonları gerçekleştirmeleri, öğrenci yakınlarının 

şehri ziyaretleri vb. sosyal, kültürel ve ekonomik olaylarda başrol 

oynaması kaçınılmazdır. Üniversitelerin bu geniş ölçekli etkilerini 

analiz etmek zaman ve sabır gerektiren bir başka çalışma konusudur.  

Çalışma sonucu, bölgeye dinamizm kazandıran üniversitede 

okuyan öğrencilerin aylık ortalama 549,63 TL harcama yaptıkları ve 

bunun bir ayda yaklaşık 8 milyon liralık bir harcama toplamına ve 8 

ayda ise yaklaşık 54,9 Milyon TL toplamına ulaştığı tahmin 

edilmektedir. Çarpan etkisi ile bu rakam 274,8 Milyon TL’ye 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

103 

 

ulaşmaktadır. Araştırmanın sınırları dikkate alındığında, sadece 

Üniversite yerleşkesinde eğitim alan öğrencilerin ana kütleyi 

oluşturduğu görülmektedir. Oysa Kafkas Üniversitesi'nin ilçelerde 

bulunan yüksekokul ve meslek yüksek okullarında da öğrencisi 

bulunmaktadır. Bu öğrencilerin bulundukları ilçelerin ekonomisine 

katkıları göz önüne alındığında, Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin 

katkısının, bu araştırmada ölçülenden, daha büyük olduğu 

söylenebilir. 

Kars ilinde yaşam maliyetleri algısına ilişkin sorularda, ilde 

barınma maliyetlerinin yüksekliği dikkat çekmektedir. Bu sonuçtan 

hareketle, barınma yerlerinin kıtlığı yargısına varılabilir. Bu bilgi 

girişimcilere yurt, pansiyon, apart vb. tesisler yapma konusunda fikir 

verebilir. 

 Kars ilinde yatırımcılara yönelik bir diğer öneri, yiyecek 

içecek yerleri ile ilgili olarak sunulabilir. İlde yiyecek içecek 

fiyatlarının yüksek olduğu biçiminde bir öğrenci algısından söz 

konusudur. Bu da yeme-içme yerlerinin azlığından kaynaklanabilir. 

Yatırımcılar bu durumu fırsat görebilirler. 

 Öğrencilerin yarısı, Kars ilini bir başka arkadaşına tavsiye 

etmeyeceğini beyan etmektedir. Bu durum her ne kadar sonuç üzücü 

olsa da, Kars ilinde cazibeyi artıracak merkezlerin oluşturulması 

gereğine de vurgu yapmaktadır. 

 Öğrencilerin stajlarını Kars'ta yapabilmesi için kamu ve sivil 

toplum örgütleri ortak bir çaba içinde olmalıdırlar. zira öğrencilerin 

Kars'ta 8 ay değil de daha uzun kalması ekonomik katkının da daha 

fazla olacağı anlamına gelir. 

 Araştırma, öncelikle Kars ilinde Kafkas Üniversitesi 

yerleşkesinde eğitim gören lisans ve lisans üstü öğrencileri 

kapsayacak biçimde tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Çalışma Kars 

ili ilçelerinde eğitim gören öğrencileri kapsayacak biçimde yeniden 

dizayn edilebilir. Böylece ilçeler arasında mukayese imkanı doğacak 

ve farklı öneriler geliştirilebilecektir. Aynı zamanda, bu çalışma 

"farklı üniversitelerde durum nasıldır?" fikrine alt yapı oluşturmuştur. 
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Bölge ve Türkiye genelinde yapılacak araştırmalarla mukayeseli 

çalışmalar gerçekleştirilebilir.  

 Genel olarak, başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurum 

ve kuruluşları, ticaret odaları, esnaf odaları gibi meslek örgütleri ve 

sivil toplum örgütleri olmak üzere Kars ilinde yaşayanlar, öğrencilerin 

sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde tatmin 

edebilecek sosyo-kültürel alt ve üst yapıyı oluşturma çabası içerisinde 

olmalıdırlar. Böylece Kars ili hem cazibesini artıracak hem de yerel 

gelirler artacaktır. 
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ÖZET 

Dünyada 1970’li yıllardan önce birçok ülkede finansal 

piyasalar, faiz oranları, döviz kurları ve sermaye hareketleri 

üzerindeki kontrollerle finansal baskı altında tutulmuştur. 1970’li 

yılların başından itibaren finansal sistemin zayıflaması, tasarruf ve 

yatırım yetersizliği, Bretton Woods Sistemi’nin yıkılması, bilgi 

iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve Uluslararası Para 

Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların politikalarında 

meydana gelen değişimle birlikte, finansal baskı politikaları terk 

edilerek yerini finansal liberalizasyon politikalarına bırakmaya 

başlamıştır. Uygulamaya konulan bu finansal liberalizasyon 

politikaları ülkelerin ekonomik yapılarını etkileyerek ülkelerin 

sektörel yapısında önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu noktadan 

hareketle çalışmanın amacı, öncelikle finansal liberalizasyon ve 

sektörel yapı değişiminin kavramsal ve teorik çerçevesini incelemek 

ve daha sonra Türkiye’de finansal liberalizasyon sürecinde 

uygulamaya konulan politikaları ve bu süreçte Türkiye’nin sektörel 

yapısında meydana gelen değişimleri analiz etmektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Finansal liberalizasyon, sektörel yapı 

değişimi, Türkiye Ekonomisi.  

 

Jel Kodları: G18, G28, O10, E20. 

 

ABSTRACT 

Financial markets in most countries around the world were 

pressed financially by implementing controls over interest rates, 

currency rates and capital flows before the 1970s. A new era began in 

the 1970s due to weakening of financial system, inefficiency of 

savings and investments, failure of Bretton Woods System, 

advancements in information and communication systems, and 

changes of policies of international bodies such as the International 

Monetary Fund and the World Bank. Financial repression policies 
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were abondoned and financial liberalization policies emerged in this 

period. These implemented financial liberalization policies have 

caused significant changes in the sectoral structures of countries by 

influencing their economic structures. Starting from this point, the 

aims of the study are to examine conceptual and theoretical grounds of 

financial liberalization and sectoral change and then to analyze 

implemented policies in Turkey during the financial liberalization 

process and the changes occured in Turkey’s sectoral structure during 

this process.  

 

Keywords: Financial liberalization, sectoral structure change, 

Turkish Economy. 

 

Jel Codes: G18, G28, O10, E20.  

 

1. GİRİŞ 

1970’li yılların başına kadar finansal piyasalar, devletlerin faiz 

oranları, döviz kuru, sermaye piyasası ve sermaye akışı üzerindeki 

düzenleme ve denetimleriyle finansal baskı altında tutulmuştur. Bu 

finansal baskı, 1970’li yılların başlarına gelindiğinde finansal sistemin 

zayıflamasına, tasarruf ve yatırım yetersizliğine neden olmuş ve 

Bretton Woods Sistemi’nin yıkılması ve Petrol Krizi’yle birlikte yerini 

finansal liberalizasyona bırakmıştır. 

Uygulamaya konulan finansal liberalizasyon politikalarının 

temel amacı finansal baskılar sonucunda zayıflayan finans sistemini 

tekrar güçlendirmek, pozitif reel faiz yoluyla tasarrufları arttırmak ve 

artan tasarrufların daha üretken yatırımlarda kullanılmasını sağlamak 

ve bu yolla da ekonomik büyümeyi arttırmaktır.    

1970’li yılların ortalarından itibaren bu amaçlara ulaşmak için 

uygulanmaya başlanan finansal liberalizasyon politikaları, uluslararası 

bazı kuruluşların uyguladıkları politikalarda meydana gelen değişimin 

ve özellikle 1980 sonrası bilgisayar ve telekomünikasyon alanında 
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yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle çok kısa bir sürede dünya 

geneline yayılmıştır.   

Kısa sürede bütün dünya geneline yayılan bu politikaların ilk 

sonuçları kendisini çok kısa sürede göstermiş ve çeşitli tartışmalara 

zemin hazırlamıştır. Birçok iktisatçı az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde finansal liberalizasyon politikalarının belirlenen amaçlara 

ulaşmada yetersiz kaldığı, uygulama sonuçlarının hayal kırıklığı 

yarattığı ve beklentileri karşılamada başarısız olduğu görüşünü 

savunmaktadır. Finansal liberalizasyon politikaları ülkelerin finans 

sermayesinin büyümesini sağlayarak ve bu ülkelerde yaşanan finansal 

krizler reel sektörü olumsuz yönde etkileyerek, istikrarlı bir büyüme 

sürecinin gerçekleşmesini engellemektedir.  

Finansal liberalizasyon istikrarsız bir büyüme sürecine neden 

olmasının yanı sıra büyümenin bileşenleri olan sektörleri de değişik 

şekillerde etkileyerek, ülkelerin sektörel yapılarında değişimlere 

neden olmaktadır. Finansal liberalizasyon bazı sektörleri olumlu 

yönde etkileyerek sektörlerin GSYH içindeki payını arttırırken, bazı 

sektörleri olumsuz yönde etkileyerek sektörlerin GSYH içindeki 

payını azaltmaktadır. Sektörel yapıda meydana gelen bu değişim, 

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

Türkiye’de finansal liberalizasyon politikaları, 24 Ocak 

1980’de alınan kararlarla birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

kararlardan önce finansal piyasalar devletin düzenleyici ve denetleyici 

rolünün ağırlıklı olduğu finansal baskı politikaları ile yönetilmiştir. 24 

Ocak 1980 Kararları ile birlikte 1989 yılına kadar faiz oranları, döviz 

kuru, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne yönelik olarak yapılan 

düzenlemelerle iç finansal liberalizasyon sağlanmış, 1989’da da 

sermaye hareketlerine yönelik olarak yapılan düzenlemelerle dış 

finansal liberalizasyon gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’nin bu finansal liberalizasyon sürecinde sektörel 

yapısında önemli değişimler meydana gelmiştir. Uygulanan finansal 

liberalizasyon politikaları bazı sektörleri olumlu yönde etkileyerek 
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GSYH’dan daha fazla pay almasına yardımcı olmuş, bazı sektörleri 

ise olumsuz yönde etkileyerek GSYH içindeki paylarını küçültmüştür. 

 

2. FİNANSAL LİBERALİZASYONUN VE SEKTÖREL 

YAPI DEĞİŞİMİNİN KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVESİ 

 

2.1. Finansal Liberalizasyon Kavramı 

 Regülasyona dayanan finansal yapı, 1970’li yılların başlarına 

gelindiğinde, dalgalı döviz kuru sistemine geçiş, faiz hadlerinin 

yükselmesi, dış ticaretin finansmanının önem kazanması ve kur 

riskine karşı korunmak amacıyla geliştirilen futures, options ve swap 

işlemleri gibi finansal araçlarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak 

aksamaya başlamıştır. Bu aksaklıklara bağlı olarak regülasyonun 

yoğun olduğu ülkelerde, finansal kesimin rekabet gücü azalmış ve 

finans kesimi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik olarak 

lobi faaliyetlerine başlanmıştır. Böyle bir ortamda ortaya çıkan ve 

gelişen “finansal liberalizasyon ya da finansal serbestlik” kavramı 

1970’lerin ikinci yarısı ve 1980’lerde hız kazanarak günümüze kadar 

gelmiş (Ongun, 1993: 39) ve bu süreçte literatürde farklı kişiler 

tarafından farklı şekillerde tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Williamson ve Mahar’a (2002) göre finansal liberalizasyon 

kavramı dar ve geniş anlamda olmak üzere iki farklı şekilde 

tanımlanmıştır. Dar anlamda, kredi ve mevduat faiz oranları 

üzerindeki kontrollerin kaldırılması olarak tanımlanan finansal 

liberalizasyon, geniş anlamı ile farklı nitelikteki kurumların 

faaliyetlerini ayıran sınırlamaların, döviz kontrollerinin azaltılması ya 

da tamamen ortadan kaldırılması, yabancı kuruluşların ulusal finansal 

sisteme girişlerindeki engellerin azaltılması, ulusal firmaların yabancı 

finansal piyasalara girmesine izin verilmesi ve finansal kazançlar 

üzerindeki yüksek oranlı vergilerin azaltılması olarak 

tanımlanmaktadır (Williamson ve Mahar, 2002: 9).   

Kaminsky ve Schmukler’e (2003) göre finansal liberalizasyon, 

bir ülkenin hisse senedi piyasalarının, hisse senedi piyasası dışında 
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yerli finansal piyasalarının ve sermaye hareketlerinin üzerindeki bütün 

engellerin kaldırılarak serbestleşmesi şeklinde tanımlanmaktadır 

(Kaminsky ve Schmukler, 2003: 2). 

Stabllings ve Studart’a (2006) göre finansal liberalizasyon, 

devletin kısmi ya da tam olarak ülke içi finansal ortamda uyguladığı 

sınırlandırmaların ortadan kaldırılarak, ekonomik aktiviteleri 

gerçekleştiren tarafların finansal işlemleri sırasında hacim, fiyat ve 

zamanlama açısından kendi kararlarını verebilmelerine imkan 

tanınmasıdır (Stabllings ve Studart, 2006: 23).  

Finansal liberalizasyon kavramını açıklamaya yönelik olarak 

yapılan tanımlar ortak bir çatı altında toplandığında kavram en genel 

ifade ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası finansal 

faaliyetleri kendi ülkelerine çekebilmek amacıyla bankacılık ve finans 

sistemi üzerindeki denetim ve kısıtlamaları kaldırdığı ya da önemli 

ölçüde azalttığı deregülasyon uygulamaları ve ekonomilerin 

uluslararası sermaye akımlarına açılma süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Durusoy, 2000: 16–17). 

Finansal liberalizasyon kavramı kapsamı bakımından, iç 

piyasaların liberalizasyonu “iç finansal liberalizasyon” ve dış 

piyasaların liberalizasyonu “dış finansal liberalizasyon” (Mishkin, 

2006: 53) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.   

İç finansal liberalizasyon, ülke içinde finansal daralmaya yol 

açan kontrollerin ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ilk adım 

olarak nominal faiz oranlarının hükümet tarafından değil, bankalarca 

tespit edilmesiyle faiz oranlarının arz ve talebe göre para piyasasında 

belirlenmesidir (Arouri, Jawadi ve Nguyen, 2010: 31). İç finansal 

liberalizasyon faiz oranları üzerindeki kontrollerin kaldırılması veya 

azaltılması yanında devletin kamu bankalarının özelleştirilmesi, 

devletin finansal aracılık faaliyetlerinden çekilmesi, firmalar ve 

yatırımcıların finans piyasalarına girişinin kolaylaştırılması, finansal 

birimlerin üstlendiği yatırımlar üzerindeki kontrollerin azaltılması, 

firma ve finansal birimlerin fonlara ulaşmasını sağlayan kaynak ve 

araçların genişletilmesi ve sistem içerisinde kullanılan finansal 
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araçların çeşitliliğini yöneten kuralların serbestleştirilmesi 

uygulamalarının tamamını ya da bir kısmını içermektedir (Ghosh, 

2005: 2). 

Dış finansal liberalizasyon, ülkede yaşayan yerleşiklerin 

yabancı para cinsinden varlık elde etme ve borç yükümlülüğüne 

girmelerini, yerleşik olmayanların ise ulusal finansal sistemde 

faaliyette bulunmalarını kolaylaştıran politikalardan oluşmaktadır. 

Daha geniş bir ifadeyle dış finansal liberalizasyon, yerleşiklere 

yurtdışı piyasalara sermaye transferi yapma ve yurtdışında finansal 

varlık elde etme, özel şirketlere uluslararası piyasalardan borçlanma, 

yerleşiklere yabancı para cinsinden finansal işlem yapma ve yerleşik 

olmayanlara ulusal piyasalarda yatırım yapma imkanı veren 

uygulamaları kapsamaktadır (Esen, 2000: 5).  

Dış finansal liberalizasyonun en önemli unsurunu doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları girişlerinin yanında, kısa vadeli spekülatif 

sermaye ve portföy yatırımları girişlerinin de serbest bırakılması 

oluşturmaktadır (Kepenek ve Yentürk, 2005: 217). Dış finansal 

liberalizasyon içinde yabancı sermaye yatırımlarının sahip olduğu bu 

önem kavramın genelde sadece sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi olarak anlaşılmasına neden olmaktadır. Ancak dış 

finansal liberalizasyon sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin 

yanında ülkede yaşayan yerleşiklerin yabancı paralar cinsinden tüm 

işlemleri yapabilmelerine de olanak sağlayan daha geniş kapsamlı bir 

kavramdır (Saygılı, 2001: 169). 

 

2.2. Finansal Liberalizasyonun Teorik Çerçevesi 

Finansal liberalizasyona ilişkin literatüre bakıldığında konuyla 

ilgili olarak belli başlı dört teorik yaklaşımın mevcut olduğu 

görülmektedir. Bu teorik yaklaşımları şu şekilde sıralamak 

mümkündür; 

 Neo-Klasik Yaklaşım (McKinnon-Shaw 

Hipotezi),    

 Yapısalcı Yaklaşım, 
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 Yeni-Keynesyen Yaklaşım ve  

 Post-Keynesyen Yaklaşım’dır.  

     

 2.2.1. Neo-Klasik Yaklaşım (McKinnon-Shaw Hipotezi) 

 Finansal küreselleşmenin ortaya çıkışında önemli bir 

itici güç olan finansal liberalizasyon kavramanın teorik bir çerçeve 

kazanmasında 1980’lere egemen olan Neo-Klasik Yaklaşım’ın rolü 

büyüktür (Durusoy, 2000: 18). 

            Finansal liberalizasyon kavramı Neo-Klasik Yaklaşım 

adı altında teorik olarak ilk kez Stanford Okulu’nun tanınmış 

iktisatçılarından Ronald McKinnon (1973) ve Edward Shaw’ın (1973) 

birbirinden bağımsız ve eşzamanlı olarak yayınlanan çalışmalarında 

ele alınmaktadır. İki yayın bir arada değerlendirildiğinde çalışmalarda 

öne sürülen yaklaşımlar McKinnon–Shaw Hipotezi ya da finansal 

liberalizayon kuramı olarak ifade edilmektedir. Bu kuram aynı 

zamanda Neo-Klasik Finans Teorisi’nin Gelişmekte Olan Ülkelere 

(GOÜ) uyarlanmış şekli olarak da kabul edilmektedir (Williamson ve 

Mahar, 2002: 8). 

McKinnon (1973)-Shaw (1973) Hipotezi’nin temelini 

“finansal baskı (financial repression)” kavramı oluşturmaktadır. 

Finansal baskı, faiz oranlarının, kamu otoritelerinin uyguladığı 

baskılayıcı politikalar sonucunda çok düşük ya da negatif reel faiz 

oranları seviyesinde belirlenmesidir (Demirgüç-Kunt ve Detragiache, 

1998: 4). 

McKinnon (1973) ve Shaw’ın (1973) modellerinde farklılıklar 

olmasına karşın her ikisi de esas olarak baskılayıcı finansal 

politikaların büyümeyi engelleyici birçok etkisinin olduğunu öne 

sürmektedir. Bu baskılayıcı finansal politikaların büyüme üzerinde 

olumsuz etki yaratmasının üç önemli nedeni vardır. Bunlardan 

birincisi, negatif veya düşük reel faiz oranları insanların cari 

tüketimlerini arttırarak tasarruflarını finansal varlıklar yerine gerçek 

varlıklarda tutmaya yönlendirmektedir. Zira gerçek varlıklar 

enflasyona karşı daha güvenli bir koruma sağlamaktadır. Sonuç olarak 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

115 

 

finans sektörü yetersiz kalmakta bu da ekonominin parasallaşmasını 

ve alım satım etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. İkincisi, 

negatif veya düşük reel faiz oranları yatırıma dönüşebilir fonlara 

fazladan talep yaratmakta, bunun sonucunda da kredi tayınlaması
2
 ve 

rant kollama problemleri ortaya çıkmaktadır. Üçüncü olarak düşük 

faiz oranları faydasız yatırımlara yol açmakta ve yatırımcıları 

ülkelerinin faktör yapısına uygun olmayan sermaye yoğun yatırımlara 

yönlendirmektedir (Ayadi ve Hyman, 2006: 559). 

McKinnon (1973)-Shaw (1973) Hipotezi’ne göre, GOÜ’lerde 

finansal piyasalar kamu otoriteleri tarafından baskı altında tutulmakta 

ve faiz oranları idari nitelikteki kararlarla piyasada oluşacak olan 

düzeyin altında tutularak bir takım kredi tayınlamasına gidilmektedir. 

GOÜ’lerde kalkınmayı sınırlayan temel faktör, karlı yatırım 

alanlarının olmaması değil, tasarrufların ve yatırılabilir fonların 

yetersizliğidir. Bu duruma neden olan finansal baskı, nominal faiz 

oranına piyasada oluşacak denge faiz oranının altında bir tavan 

belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böyle bir uygulamaya 

gidilmesine ülkede yer alan oligopolistik yapıdaki finansal kuruluşlar 

büyük ölçüde neden olmaktadır. Nominal faiz oranlarına getirilen 

tavanlar, bazı ülkelerde önemli ölçüde düşük ve hatta negatif reel faiz 

oranlarının oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle yüksek 

enflasyonist koşulların yaşandığı bu ülkelerde, mevduat ve kredi faiz 

oranları arasındaki bu marj oldukça genişlemiş ve baskı altındaki faiz 

oranları, tasarrufların azalmasına neden olurken, bu durum da 

yatırımların ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmaktadır 

(Öçal ve Çolak, 1999: 273). 

 

                                                 
2
 Kredi Tayınlaması (Credit Rationing): Bankaların, geri ödeyememe riskini göz 

önüne alarak, müşterilerine cari faiz oranından daha fazla kredi kullanmak 

istemelerine rağmen belirli bir kredi limiti tayın etmesidir. Başka bir ifade ile ise 

kredi piyasasında fon talebinin fon arzını aşması, yani ödünç almak isteyenlerin cari 

faiz oranından istedikleri kadar ödünç alamamaları durumudur.  
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Şekil 1. McKinnon-Shaw Hipotezi (Finansal Baskı) 

Kaynak: (Springler, 2009: 4)     

 

McKinnon-Shaw Hipotezi’nin temelleri ödünç verilebilir 

fonlar teorisine dayanmaktadır. Bu nedenle hipotezi açıklamak 

amacıyla çizilen şekil 1’deki tasarruflar (S) ve yatırımlar (I), ödünç 

verilebilir fonlar teorisinde olduğu gibi sırasıyla reel faiz oranlarının 

(r) pozitif ve negatif fonksiyonudur. Yani reel faiz oranları arttığında 

tasarruflar artarken yatırımlar azalmakta, tersi bir durumda ise 

tasarruflar azalırken yatırımlar artmaktadır. Ekonomide büyüme 

oranları (g0), (g1) ve (g2) ile ifade edilmekte ve (g0)<(g1)<(g2) olduğu 

kabul edilmektedir. Bu farklı düzeylerdeki büyümeyi gerçekleştirecek 

tasarruf miktarları da (Sg0), (Sg1) ve (Sg2) ile ifade edilmektedir. 

Ülkede uygulanan finansal baskı nedeniyle faiz oranları sabittir. Bu 

durum reel faiz oranlarının piyasa faiz oranlarının altında 

gerçekleşmesine neden olmaktadır. F doğrusu, finansal baskıyı temsil 

etmektedir. Bu baskı faizler üzerinde bir tavana neden olarak, reel faiz 

oranını piyasa faiz oranının altında, (r0) gibi bir seviyede 
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gerçekleştirmektedir. Bu düşük reel faiz oranında yapılan (Sg0) 

tasarruf miktarının gerçekleştireceği yatırımlar, (I0) ile sınırlı 

kalmaktadır. Finansal baskı sonucu oluşan faiz oranı, kredileri 

sınırlandırılmıştır. Girişimcilerin bazıları karlı olabilecek yatırımları 

finanse edememiştir. Bunun sonucunda yatırımların (AB) kadarlık 

kısmı gerçekleşememiştir.  Bu durum büyüme oranının (g0) gibi düşük 

seviyelerde gerçekleşmesine neden olmuştur. 

Ekonomide başlangıçtaki finansal baskının hafifletilmesi 

sonucu (F doğrusunun F’ konumuna gelmesi) faiz oranları tavanı 

(r0)’dan (r1)’e yükselmiş, buna bağlı olarak da tasarruflar (Sg1)’e, 

yatırımlar da (I1)’e yükselmiştir. Finansal baskının hafiflemesine bağlı 

olarak karşılanmamış yatırım talebi, (AB) düzeyinden (CD) düzeyine 

düşmüştür. Gerçekleşen yatırımlarda meydana gelen bu artışa bağlı 

olarak da büyüme oranı (g1)’e yükselmiştir. Uygulanan finansal 

baskının tamamen kaldırılması reel faiz oranlarının (r2)’ye 

yükselmesine neden olurken, bu durumda tasarrufları (Sg2)’ye 

yatırımları da (I2)’ye yükseltmiştir. Bütün yatırımlar gerçekleştirilmiş 

ve bunun sonucunda da büyüme oranı (g2)’ye yükselmiştir.           

Görüldüğü gibi bu hipoteze göre finansal liberalizasyon 

nominal faiz oranına, piyasada oluşacak denge faiz oranının altında bir 

tavan belirlemesi şeklinde ortaya çıkan finansal baskı uygulamasına 

ve kredi sınırlamasına son vererek, faiz oranlarının kamu otoritesinin 

idari kararları dışında serbest piyasa mekanizması koşullarında 

oluştuğu bir süreci ifade etmektedir. GOÜ’lerde finansal 

liberalizasyon sürecine girilmesiyle, serbest bırakılan faiz oranları 

yükselerek tasarruf-yatırım dengesini sağlayan önemli bir değişken 

haline gelecek ve finans kesimi ile piyasalara ilişkin tüm bilgileri 

taşıyan bir gösterge niteliği olma özelliğine kavuşacaktır.  

Faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak tasarruflar artacak, 

bu da yatırımlara yönelik kullanılabilir fon kaynaklarını arttırarak 

ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır. Diğer bir taraftan tasarrufların 

artması tüketimi kısıcı etki yapacak, bu durum da enflasyonist 

baskıların azalmasına neden olacaktır. Yine, faiz oranlarının 
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yükselmesi ile daha önce üretken olmayan yatırımlar artık karlı 

olmaktan çıkacağı için, tasarruflar daha üretken alanlara yönelecek ve 

kaynak dağılımında etkinlik sağlanmış olacaktır (Öçal ve Çolak, 1999: 

274). Finansal liberalizasyonla tasarrufların getirisi artacağından; 

tasarrufların tahsisi düzelecek, bu şekilde sermaye donanımı ile 

emeğin ikamesi ortadan kalkacak ve gelir dağılımında adalet 

sağlanacaktır (Shaw, 1973: 121). Yine, finansal liberalizasyon finansal 

piyasalarda araçların çeşitlenmesine yol açarak finansal derinleşmeyi 

arttıracak ve finansal sistemin gelişmesine katkı sağlayacaktır (Öçal 

ve Çolak, 1999: 274). 

Mc Kinnon ve Shaw’a göre finansal liberalizasyonun 

ekonomik büyüme üzerinde sağladığı bu etki, reel faiz oranlarının 

yükselmesi sonucu tasarruf ve yatırımların artması ile sınırlı değildir. 

Finansal liberalizasyon, tasarruf ve yatırımları arttırmanın yanında 

finansal piyasaların daha rekabetçi bir ortamda çalışmasına olanak 

sağlayarak, ürün çeşitliliğini, hizmet kalitesini ve teknolojik gelişmeyi 

arttırmaktadır. Ayrıca yasal ve zorunlu karşılık oranlarının düşük bir 

seviyede tutulmasına olanak sağlayarak fon kaynak maliyetlerini 

azaltmakta ve bankacılık sektörünün aracılık işlevine etkinlik 

kazandırmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, örgütlenmemiş piyasaların 

oluşumunu engelleyerek finansal sistemin gelişimine katkı 

sağlamaktadır (Dinar, 2009: 4). 

Neo-Klasik yaklaşımın finansal liberalizasyonu açıklamak 

amacıyla teoride ortaya attığı varsayımlar (tam istihdam, finansal 

piyasaların etkin çalışması, bilginin en iyi şekilde kullanılması ve 

asimetrik bilginin olmaması gibi) pratikteki uygulamalardan farklılık 

göstermektedir. Bunun sonucunda, finansal liberalizasyonun dayanağı 

olan teorik yaklaşımın bu konudaki değerlendirmelerine 

bakılmaksızın, uygulamalardan çıkan sonuçların eleştirisiyle, finansal 

liberalizasyonun etkilerini açıklamaya yönelik Yapısalcı, Yeni-

Keynesyen ve Post-Keynesyen olmak üzere yeni yaklaşımlar ortaya 

çıkmıştır. 
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2.2.2. Yapısalcı Yaklaşım 

Yapısalcı yaklaşım Taylor (1983) ve Van Wijnbergen (1983) 

öncülüğünde McKinnon-Shaw hipotezinin savunduğu finansal 

liberalizasyonun ekonomik büyümeyi arttıracağı tezine karşı bir tepki 

olarak ortaya çıkmıştır (Arestis, 2005: 11–12). Yapısalcı yaklaşım, 

GOÜ’lerde ortaya çıkan istikrarsızlıkların nedenini toplumu oluşturan 

ekonomik, sosyal ve kurumsal yapıda aramaktadır. Ekonomideki arz-

talep dengesizliği ve kaynakların hareketsizliği enflasyona neden 

olmaktadır. Enflasyonun düşürülmesi için ise etkin ve sürdürülebilir 

bir büyümenin sağlanması amaçlanmaktadır. Büyümenin sağlanması 

için ise ödemeler bilançosundaki cari hesapların liberalizasyonu, vergi 

ve harcama sistemlerindeki reformlar, emek ve sermaye piyasasının 

deregülasyonu, mal ve hizmetlerde tekelciliğin kaldırılması, 

özelleştirme ve yabancı sermaye hesabının deregülasyonu gibi 

politikaların uygulamaya konulması gerekmektedir. Ayrıca az 

gelişmiş ve GOÜ’lerde statik ve dinamik etkinliğin sağlanması için 

geniş, kapsamlı ve esnek devlet müdahalesinin gerekli olduğu 

savunulmaktadır (Özer, 2006: 24–25). 

Yapısalcı yaklaşım, McKinnon-Shaw hipotezinde bulunmayan 

ve kurumsal olmayan finansal bir piyasayı modele dahil etmiş ve 

finans piyasası kurumsal ve kurumsal olmayan finans piyasası olmak 

üzere ikili bir yapıya kavuşmuştur. Bunun yanında bu yaklaşıma göre 

halkın aktif portföyü kurumsal piyasalarda banka mevduatları, 

kurumsal olmayan piyasalarda ise firmalara verilen kredi ve 

altınlardan oluşmaktadır (Başoğlu, Ceylan ve Parasız, 2001: 545).     

Yapısalcı yaklaşım, ortaya attığı bu görüşler ve modele dahil 

ettiği kavramlar çerçevesinde, 1980’ler boyunca finansal 

liberalizasyonun ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ileri sürmüştür. 

Finansal liberalizasyonun ekonomik büyümeyi engelleyici sonuçları 

üç noktada ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, finansal 

liberalizasyonla birlikte kredi faizlerinin artmasıdır. Bu da sermaye 

ihtiyacını büyük oranda borç alarak karşılayan firmaların kredi faiz 

giderlerini arttırarak toplam üretim maliyetlerini arttıracaktır. Böyle 
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bir durumda faiz oranlarındaki önemli bir artış arz şoku niteliğinde 

olup fiyatları arttıracak, azalan reel ücret ve artan borçlanma maliyeti 

ise toplam talebi azaltarak üretimin azalmasına yol açacaktır. Bu 

durum da durgunluğun ve enflasyonun oluştuğu stagflasyonist bir 

süreci başlatacaktır. İkincisi, Neo-Klasik yaklaşımda finansal 

liberalizasyonun başarılı olması, tasarrufların üretken olmayan 

aktiflerden banka mevduatlarına kaymasına bağlıdır.  

Yapısalcılar riskten kaçınan yatırımcıların bu portföy 

değişimini gerçekleştirmemeleri durumunda, finansal liberalizasyonun 

yatırımları ve büyümeyi uyarmada başarısız olacağını söylerler. 

Üçüncüsü, GOÜ’lerin finansal piyasaları ikili bir yapıya sahiptir. 

Kurumsal kredi piyasası rezerv karşılıkları nedeniyle kurumsal 

olmayan piyasalar kadar etkin değildir. Artan faizler sonucunda 

portföyün, kurumsal olmayan sektörün aktifinden, kurumsal kredi 

piyasasındaki aktiflere yeniden dağıtıldığı varsayılır. Bu noktada 

finansal liberalizasyon Neo-Klasik teoriyle çelişen iki etkiye sahiptir. 

Bunlardan birincisi, portföyün kurumsal olmayan sektörden kurumsal 

sektöre kaymasının ödünç verilebilir fonları azaltmasıdır. İkincisi ise 

kurumsal olmayan sektörde mevduat tabanının daralması ve bu 

daralmanın kredi faizleri yükseltmesidir. Ödünç verilebilir fonların 

azalması ve faizlerin yükselmesi stagflasyonist süreci hızlandıracaktır 

(Esen, 1998: 25–26).  

Yapısalcı Yaklaşım’a göre finansal liberalizasyon sonucunda 

yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak ekonomik büyüme 

yavaşlayacaktır. Bu yüzden yapısalcı yaklaşım McKinnon-Shaw 

tarafından ortaya konan Neo-Klasik yaklaşımın tersine, firmaların 

finansal baskı altında tutularak faiz oranlarının yükseltilmemesi 

durumunda, ekonomik büyümenin hızlanacağı görüşünü 

desteklemektedir (Serieux, 2008: 5). 

 

 2.2.3. Yeni-Keynesyen Yaklaşım 

Yeni-Keynesyen Yaklaşım, McKinnon-Shaw Hipotezi’nin 

aksine finansal liberalizasyon politikalarının, tasarruf ve yatırımları 
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azaltarak büyümeyi yavaşlatacağını savunmaktadır. Bunu da 

McKinnon-Shaw Hipotezi’nin varsayımlarına yönelttiği eleştirel 

yaklaşımla açıklamaya çalışmaktadır. McKinnon-Shaw Hipotezi, 

finansal liberalizasyonu tam istihdam varsayımına dayalı ödünç 

verilebilir fonlar teorisi ile savunurken, Yeni-Keynesyen Yaklaşım 

ekonominin her zaman tam istihdam seviyesinde olmadığını, eksik 

istihdam ve açık işsizliğin de var olabileceğini savunmaktadır. Buna 

bağlı olarak da eksik istihdam durumunda olan bir ekonomide, ödünç 

verilebilir fonlar teorisi geçerli olamayacak ve finansal 

liberalizasyondan beklenen pozitif etki sağlanamayacaktır (Atamtürk, 

2007: 78). 

 McKinnon-Shaw Hipotezi, finansal piyasaların etkin 

çalıştığı, bilginin en iyi şekilde kullanıldığı ve asimetrik bilginin 

olmadığı varsayımına dayanmaktadır (İnsel ve Sungur, 2003: 4). 

Yeni-Keynesyen Yaklaşım, McKinnon-Shaw Hipotezi’nin bu 

varsayımını da ciddi bir şekilde eleştirmektedir. Yeni-Keynesyen 

Yaklaşım’a göre finansal piyasalarda yapılan işlemlerde bilgi 

akışından doğan aksaklıklardan dolayı, asimetrik bilgi sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Asimetrik bilgi sorunu, finansal liberalizasyon ile faiz 

oranları yükseldiğinde kredi verenlerin daha az bilgiye sahip olması 

nedeniyle, gittikçe daha yüksek riskli, getirisi düşük projelere kredi 

sağlayarak daha fazla riske girmelerine neden olmaktadır. GOÜ’lerde, 

bilgi akışının düşük, finansal yatırım araçlarının ve kurumlarının 

gelişmemiş olması, asimetrik bilgi sorununa daha da fazla önem 

kazandırmaktadır. Bu nedenle GOÜ’lerde kredi verenler, asimetrik 

bilgi nedeniyle yanlış bir seçim yapmamak amacıyla kredi 

tayınlamasına gitmektedir (Özer, 2006: 21).  

 Asimetrik bilgi nedeniyle finansal sistem, tasarruf-yatırım 

sürecinde etkin bir aracı rolü üstlenememektedir. Yatırımlara yönelik 

borç verilebilir fonlar potansiyel seviyesinden daha düşük seviyelerde 

gerçekleşmekte ve kaynak dağılımı bozulmaktadır (Studart, 1995: 15).      

 Özetle Yeni-Keynesyen Yaklaşım, piyasada eksik istihdam 

ve asimetrik bilginin varlığından dolayı, McKinnon-Shaw’ın finansal 
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liberalizasyonun tasarruf ve yatırımları arttırarak büyümeyi 

hızlandıracağı hipotezine karşı çıkarak, finansal liberalizasyonun 

tasarruflar ve yatırımları azaltarak büyümeyi yavaşlatacağı görüşünü 

savunmaktadır. 

 

 2.2.4. Post-Keynesyen Yaklaşım 
 Post-Keynesyen görüşler ilk defa Nicholas Kaldor tarafından 

ortaya atılmıştır (Özer, 2006: 23). Yeni-Keynesyen ve Post-

Keynesyen yaklaşımların her ikisinin teorik temelinde Keynes 

olmasına rağmen birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Aralarındaki en 

önemli fark kendisini beklentilerin oluşumunda göstermektedir. Post-

Keynesyen Yaklaşım’a göre, finansal piyasaların arz ve talep 

cephesinde yer alan birimlerin beklentileri içseldir. Beklentilerin 

içselliği yatırım projelerinin şimdiki ve gelecekteki getiri risklerinin 

belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda rasyonel 

iktisadi birimlerin kararları sağduyularından etkilenir. Beklentilerin 

uyardığı ya da rekabetin zorladığı baskılar soncunda yüksek getiri ve 

yüksek risk taşıyan yatırımlar daha rasyonel gözükerek tercih 

edilebilir (Esen, 1998: 27). 

 Post-Keynesyen Yaklaşım finansal piyasaların özellikle 

eğilimli olduğu, ulusal ve uluslararası düzeydeki makroekonomik 

koordinasyon başarısızlıkları ve spekülasyon sonucu oluşacak olan 

doğal bir belirsizlik ortamıyla çok yakından ilgilenmektedir (Singh, 

2002: 8). Finansal liberalizasyon politikalarının uygulandığı 

spekülasyonlar sonucu oluşan bu belirsizlik ortamında beklentileri 

değişen yatırımcılar, düşük getiri ve düşük risk taşıyan yatırım 

projelerini tercih etmek yerine, yüksek getiri ve yüksek risk taşıyan 

yatırım projelerini tercih edeceklerdir. Bu durum da ortalama kalitesi 

düşük, yapısı istikrarsız bir yatırım ortamının oluşmasına zemin 

hazırlayacaktır (Atamtürk, 2007: 78–79). Sonuç olarak Post-

Keynesyen Yaklaşım’a göre, finansal liberalizasyon politikalarının 

uygulandığı spekülatif bir ortamda beklentilerin bu yönde gelişmesi, 
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finansal sistemi daha kırılgan bir yapıya kavuşturarak krizlere karşı 

daha savunmasız bir hale getirmektedir. 

 

 2.3. Sektörel Yapı Değişimi Kavramı 

 Tarihsel süreç içerisinde teknolojik gelişmeler ve ekonomi 

politikalarında meydana gelen değişimler, ekonominin bütününü 

oluşturan sektörlerin yapısında ve ekonomi içindeki nispi önemlerinde 

önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Bu noktadan hareketle 

sektörel yapı değişimi kavramı, en genel ifade ile ekonomik ve 

teknolojik gelişmelerle birlikte, üretim faktörleri arasındaki ilişkilerin 

değişmesi ya da temelde yaratılan Gayri Safi Milli Hasıla 

(GSMH)’nin sektörel bileşiminin değişmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Tanımın daha iyi anlaşılabilmesi açısından, teknolojik gelişme ve 

sanayileşme ile birlikte GSMH içinde tarıma dayalı sektörlerin 

paylarının azalması, buna karşılık sanayi kesiminin payının 

yükselmesi ve ekonomik gelişmenin ileri safhalarında hizmetler 

kesiminin payının artması örnek olarak gösterilebilir (Tatoğlu, 2004: 

268). 

 Sektörel yapıda meydana gelen bu değişim Machlup’a (1991: 

75–80) göre süreklilik arz eden bir durumu ifade ederken, Ishikawa’ya 

(1987: 523) göre kalıcı bir değişimi temsil etmektedir.  

 Tarihsel süreç içerisinde bir ekonomide meydana gelen bu 

sektörel yapı değişimi, istihdamın sektörler arasındaki dağılımı, göç, 

kentleşme, gelir dağılımı, ihracat ve ithalatın yapısı, rekabet düzeyi,  

ülkenin gelişmişlik düzeyi ve gelecekteki yatırımların dağılımı gibi 

sosyo-ekonomik faktörler üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.       

 

 2.4. Sektörel Yapı Değişiminin Teorik Çerçevesi 

 Sektörlerin tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri değişim ilk 

defa Yeni Zelanda’lı Allen G. B. Fisher ve Avustralya’lı Colin Clark 

tarafından “Clark-Fisher Hipotezi” ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

hipoteze göre bir ülkenin ekonomik yapısı tarım (birincil), sanayi 

(ikincil) ve hizmetler (üçüncül) olmak üzere üç sektöründen 
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oluşmaktadır (Lynch, 1979: 85 ve Madison, 2004: 20). Bu hipotez, 

ekonomilerin gelişme sürecinde belli aşamalardan geçeceğini ileri 

sürmektedir. Ekonomi düşük gelir seviyesinde iken belirgin olarak 

tarımsal özellikler taşımaktadır. Teknolojik gelişme ve uzmanlaşmaya 

bağlı olarak artan tarımsal verimlilik sayesinde gelir arttıkça, hem 

tarımsal üretimde hem de tarımsal emekte bir fazlalık oluşacaktır. Bu 

fazlalık zamanla sanayiye hareket edecek ve en geniş istihdam sanayi 

sektöründe olacaktır.  

 Tarım sektöründe yaşanan bu gelişim süreci zamanla sanayi 

sektöründe de yaşanacak, teknolojik gelişme ve uzmanlaşma, yüksek 

verimliliği beraberinde getirecek ve bu kişi başına geliri daha da 

arttıracak, bunun sonucunda emek de hizmetler sektörüne doğru 

hareket edecektir (Spohrer ve Maglio, 2008: 239–240). Başka bir 

ifade ile ekonomide birinci sektördeki istihdam artışı ikinci sektöre, 

ikinci sektördeki istihdam artışı ise üçüncü sektöre aşamalı olarak 

hareket edecektir. Böyle bir durum sonucunda tarım sektöründe 

istihdam edilenler, sanayi sektöründekilere nazaran; daha sonra da 

sanayi sektöründe istihdam edilenler, hizmetler sektöründekilere 

nazaran azalma eğilimine girecek ve ekonominin sektörel yapısı 

değişim geçirecektir (Clark, 1957: 493–495).  

Bir ekonominin zaman sürecinde geri kalmış ekonomi 

konumundan gelişmiş ekonomi konumuna geçiş yaparken, sektörel 

yapısında meydana gelen bu değişimi grafik 1 yardımıyla incelemek 

mümkündür. 
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Grafik 1. Üç Sektör Teorisi: Ekonomik Kalkınma İle 

Birlikte Sektörlerin Göreceli Paylarının Seyri  

Kaynak: (Dinler, 2008: 11). 

 

 Grafik 1 incelendiğinde her ekonominin ekonomik 

gelişmesinin başlangıç döneminde tarım sektörünün GSMH’den en 

fazla pay alan sektör olduğu, onu sanayi ve hizmetler sektörünün takip 

ettiği görülmektedir. Ekonomik gelişme süreciyle birlikte tarım 

sektörünün GSMH içindeki payı azalırken, sanayi ve hizmetler 

sektörünün GSMH içindeki payı artmakta, hatta ekonomik gelişmenin 

ileri safhalarında sanayi sektöründe sağlanan yüksek verimlilik 

nedeniyle, sanayi sektörünün payında, hizmet sektörünün payı lehine 

bir azalma dahi yaşanmaktadır. 

 Ekonomik gelişmeyle tarım, sanayi ve hizmetler sektörü 

arasında yaşanan bu değişimin yanında, sanayi sektörünün kendi 

içinde de bir yapısal dönüşüm yaşanmaktadır. Sanayi sektörü içinde 

imalat sanayi alt kolu, tüketim, ara ve yatırım malı alt sektörlerinden 
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oluşur. Talebin gelir esnekliğine bağlı olarak, gelişmenin ilk 

safhalarında imalat sanayi tüketim malları sanayi ağırlıklı bir yapıya 

sahiptir. Gelişme ile birlikte tüketim mallarının payı azalırken, ara ve 

yatırım mallarının payları artış gösterir. (Berber, 2006: 10). 

Fisher-Clark Hipotezi, Harvey S. Perloff ve diğerleri (1960) ve 

Harry Richardson (1969) gibi yazarlar tarafından bir çok noktada 

sahip olduğu eksikliklerden dolayı eleştirilmesine rağmen, aynı 

zamanda ekonomik kalkınma sürecinde sektörler arasındaki ilişkiyi, 

sektörel yapı değişimini (Lynch, 1979: 85–86 ve Çatalbaş, 2008: 209) 

ve işgücünün faaliyet büyüklüğünü dikkate alarak ekonomilerin 

sınıflandırılmasına imkan sağladığından kendinden sonrakilere yol 

gösterici olmuştur.  

 Fisher-Clark Hipotezi ilerleyen yıllarda Simon Kuznets’in 

(1966) Modern Ekonomik Büyüme Modeli’nin odak noktasını 

oluşturmuştur. Kuznets (1968), Clark’ın sektörel yapı değişiminin 

sınırlarını genişletmiş (Syrquin, 2008: 48–50), “Ekonomik Büyüme 

Teorisine Doğru” adlı çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ve diğer ülkelerde üretim yapısında uzun dönemde meydana 

gelen değişimlerle ilgili bazı bulgulara ulaşmıştır. Kuznets’e göre, 

istihdam ekonomik büyüme hızlandıkça öncelikle tarımdan, tarım dışı 

sektörler olan madencilik ve imalat sanayine, ekonomik büyümenin 

ilerleyen safhalarında ise ulaşım, iletişim, ticaret, özel ve kamu 

hizmetleri gibi hizmet endüstrilerine kaymaktadır (Kenessey, 1987: 

362). Kuznets tarafından genişletilen sektörel yapı değişiminin 

sınırları Fitzsimmons ve Fitzsimmons (2006) tarafından tablo 1 de 

görüldüğü gibi daha da genişletilmiştir. 
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Tablo 1. Ekonomik Faaliyet Aşamaları 

BİRİNCİ AŞAMA  

 Tarım 

 Madencilik 

 Balıkçılık 

 Ormancılık 

DÖRDÜNCÜ AŞAMA 

 Taşımacılık  

 Perakendecilik 

 İletişim 

 Finans ve Sigorta 

 Gayrimenkul  

 Yönetim 

İKİNCİ AŞAMA 

 İmalat 

 İşleme 

BEŞİNCİ AŞAMA 

 Sağlık  

 Eğitim 

 Ar-Ge 

 Eğlence 

 Sanatlar 
ÜÇÜNCÜ AŞAMA  

(İç Hizmetler)  

 Lokantalar ve 

Oteller 

 Berber ve 

Güzellik Salonları 

 Yıkama ve Kuru 

Temizleme 

 Bakım ve Tamirat 

 

 Kaynak: (Fitzsimmons ve Fitzsimmons, 2006: 6).  

Tablo 1 incelendiğinde bir ekonominin sektörel yapı 

değişiminde beş aşamalı bir sürecin var olduğu görülmektedir. Bu 

aşamalardan birincisi tarımı, ikincisi sanayiyi, üçüncüsü hizmetler 

sektörünü temsil ederken dördüncü ve beşinci aşama ise hizmetler 

sektörünün daha ileriki aşamalarını temsil etmektedir. Ortaya atılan bu 

sektörel yapı değişimi aşamaları Clark-Fisher Hipotezi’ni ve 

Kuznets’in bulgularını da desteklemektedir. 
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Toplumlar sosyal ve ekonomik bakımından geliştikçe sektörel 

yapı da değişmekte, yani bir aşamadan diğer bir aşamaya 

geçilmektedir. Birinci aşamada olan bir ekonominin zamanla tarım 

toplumundan öncelikle sanayi ve daha sonra hizmetler toplumuna 

geçişini sağlayan bazı sosyo-ekonomik faktörler vardır. Bu faktörler 

şu şekilde sıralanabilir (Şahin, 2007: 284–285); 

 Tarım ürünlerinin gelir esnekliği düşük 

olduğundan toplumda kişi başına gelir seviyesi yükseldikçe 

tarımsal ürünlere talep, gelir artışı oranında yükselmez. 

Diğer şartlar veri iken, uzun dönemde tarımsal ürünlere 

talep daha yavaş artar, tarımsal ürün fiyatları daha yavaş 

yükselir ve iç ticaret hadleri tarım sektörü aleyhine gelişir. 

Bunun sonucunda tarım sektörü daha az kaynak kullanır ve 

sermaye, işgücü ve hatta toprak tarımdan tarım dışı 

sektörlerin kullanımına kayar.  

 Tarım sektöründe yeni teknolojilerin uygulama 

kabiliyeti düşük ve teknoloji yenileme zaman aralığı uzun 

olduğundan, teknolojik gelişme yavaştır. Bu durum 

ekonomi gelişirken tarım sektörünün önemini 

kaybetmesine neden olur. 

 Tarımsal faaliyetler ve üretim üzerinde iklim 

şartlarının etkisi fazladır. Bu durum tarım sektöründe 

belirsizliği ve riski arttırmakta, bu belirsizlik üretimde 

dalgalanmalara neden olmakta, üretim planlamasını ve 

ürünü değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle tarım 

sektörü serbest piyasa şartlarında diğer sektörler ile kaynak 

kullanımı bakımından rekabete girememekte ve tarım 

sektöründe çalışanlar daha yüksek ücret ile öteki sektörlere 

transfer olmaktadır. 

 Tarım sektörü yapısı gereği sermaye 

şirketlerinin gelişmesi için diğer sektörler kadar elverişli 

değildir. Piyasa şartlarının bu sektör aleyhine işlemesi, iç 
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ticaret hadlerinin de aleyhe gelişmesine ve tarımın giderek 

ekonomideki ağırlığını yitirmesine neden olmaktadır. 

 Ekonomik gelişme kendisini besleyen bir 

süreçtir ve bu süreç bizzat tarım sektörünün ağırlığının 

azalmasına neden olan etkenleri bünyesinde taşır. Ekonomi 

gelişirken sermaye faktörü emek faktöründen daha hızlı 

büyür. Üretim faktörleri yapısındaki değişmeye paralel 

olarak ülke, emek yoğun malların üretiminden sermaye 

yoğun malların üretimine geçiş yapar ve daha fazla 

sermaye yoğun teknolojiler kullanılır. Sermaye yoğun 

teknolojiler için sanayi ve hizmet sektörlerinde daha fazla 

imkan mevcut olduğundan, tarımda kaynak kullanımı 

mutlak olarak artsa da görece olarak azalış gösterir.  

 Sanayileşme, ekonomik gelişme ile özdeş kabul 

edilmektedir. Hızlı gelişme arzusu ekonomiye yön 

verenleri, sınai faaliyetleri daha fazla desteklemeye ve 

sanayi sektöründe daha fazla kaynak tahsis etmeye sevk 

eder. 

Bu nedenlerden dolayı zaman içerisinde tarımsal hasıla mutlak 

olarak büyüse de, tarım sektörü çeşitli açılardan önemini yitirmekte ve 

tarımsal hasılanın GSMH’daki payı azalmaktadır. Çünkü tarım 

sektöründe kullanılan üretim faktörleri diğer sektörlere kaymakta, bu 

da diğer sektörlerdeki büyüme hızının tarım sektöründeki büyüme 

hızından daha fazla gerçekleşmesine neden olmaktadır. 

Tarım sektörünün önemini yitirmesine ve öncelikle sanayi 

daha sonra da hizmetler sektörünün gelişimine katkı sağlayan bu 

nedenlerin yanında, son yıllarda sanayi sektöründen hizmetler 

sektörüne geçişi hızlandıran bazı önemli sosyo-ekonomik faktörler de 

vardır. Bu faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Çakır, Yüksel 

ve Özdemir, 2005: 232); 

 Dünya Ticaret Örgütü’nün hizmetlerin 

uluslararası alana dağılmasındaki etkisi,  
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 Fikri mülkiyet hakları, yayın hakları, patentler, 

markalar gibi konulardaki birçok koruyucu önlemin, 

firmaların ürün ve hizmetlerini uluslararası alanda güvenle 

sunmalarına olanak sağlaması, 

 Genel perspektifte hükümetlerin doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları, ticari ve finansal 

liberalizasyona yönelik olarak değişen tutumları, 

 Bölgesel ekonomik entegrasyonların mallar ve 

hizmetlere ilişkin daha büyük pazarlar ve böylelikle daha 

fazla fırsatlar yaratması, 

 Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerin insanların ulusal sınırların ötesine daha kolay, 

hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlaması, 

 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşması’nın (GATT) uluslararası pazarlarda hizmetlerin 

pazarlanmasının önündeki engelleri kaldırarak ticaretini 

kolaylaştırması ve 

 Artan zenginlik, boş zaman, daha iyi eğitim 

düzeyi ve işgücünde artan kadın sayısı gibi birçok 

faktörün, hizmetler talebini arttırmasıdır. 

 Yukarıda saymış olduğumuz bu gelişmelere bağlı olarak 

teorik bazda açıklamaya çalışılan sektörel yapı değişimi kavramı, 

sanayi sektörü (ikinci aşama) aşamasından hizmetler sektörü (üçüncü 

aşama) aşamasına geçiş yapmıştır. Bu aşamada hizmetler sektörüne 

katkı sağlayan faktörlerin zaman içerisinde daha da yoğunluk 

kazanmasıyla, hizmetler sektörünün devamı olan dördüncü ve beşinci 

aşamalara geçiş yapılacaktır. 

 Özetle, bir ekonomi kalkınma çabalarının sonucunda uzun 

dönemde öncelikle tarımsal özelliklere sahip bir ekonomiden olgun bir 

sanayi toplumuna gelir. Daha sonra, kişi başına reel gelir artışı 

sürmekle birlikte, sanayinin göreceli payında bir azalma yaşanır. 

Bunun nedeni hizmet sektöründeki artışların sanayi sektöründeki 

artışlardan daha yüksek olmasıdır. Başka bir değişle, hizmet 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

131 

 

kesimindeki hızlı artışlar sanayinin payının düşmesine neden 

olmaktadır. Bu aşamada ülke, bir “sanayi ötesi toplum” durumuna 

gelmiş olur (Seyidoğlu, 2009: 523).  

 Genel olarak bir ekonomide sektörel yapı değişimi Clark-

Fisher Hipotezi’nin ortaya koyduğu şekilde “tarım-sanayi-hizmet” 

sıralamasını takip eder. Bu çerçevede, işgücü hareketliliği öncelikle 

tarımdan sanayiye, daha sonra da sanayiden hizmetler sektörüne doğru 

gerçekleşir. Ancak bazı ülkeler “tarım-sanayi-hizmet” sektörlerindeki 

yapı değişikliği sürecini, bu sıralama dahilinde izleme yerine farklı 

bileşimlerde takip edebilmektedir. Sektörel yapı değişimine yönelik 

olarak yapılan çalışmalar, özellikle gelişmiş ülkelerdeki sektörel yapı 

değişiminin “tarım-sanayi-hizmet” sıralaması şeklinde gerçekleştiğini 

göstermektedir. Ancak bazı GOÜ’lerde sektörel yapı değişiminin 

sıralaması bu sırayı takip etmemekte, edememektedir. Bunun en 

önemli nedeni GOÜ’lerin ekonomik yapılarının karakteristik 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Ekinci, 2009: 1).      

 

 3. TÜRKİYE’DE FİNANSAL LİBERALİZASYONUN 

TARİHSEL GELİŞİMİ 

Türkiye ekonomisi, Cumhuriyet’in ilanından 1970’li yılların 

sonlarına kadar 1923–1929 döneminde sınırlı (Parasız, 2004: 8) ve 

1950–1953 döneminde kısa süreli liberal politikaların uygulandığı 

dönemler hariç, yaklaşık 50 yıl boyunca devlet müdahalesinin egemen 

olduğu (Demirci, 2005: 148) dışa kapalı ve içe dönük ithal ikameci 

sanayileşme stratejisinin uygulandığı bir dönem yaşamıştır (Berksoy, 

1994: 18). 

Türkiye’de 1980 öncesi dönemde uygulanan bu dışa kapalı ve 

içe dönük sanayileşme stratejisi sayesinde finansal piyasalar, katı bir 

denetleme sistemi altında tutulmuştur. Bu denetleme sayesinde bu 

dönemde mevduat faizlerine tavan konulmuş yani faizlerin üst sınırı 

devlet denetimi altına alınmış, finansal gelirler ve işlemler büyük 

oranda vergiye tabi tutulmuştur. Yabancı finansal kurumların yurtiçine 

girişi engellenmiş, dış finansal operasyonlara ve yabancı aktif tutmaya 
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sınırlamalar getirilmiştir. Dış ticaret (Oksay, 2000: 2) ve ayarlanabilir 

sabit döviz kuru uygulaması çerçevesinde kambiyo rejiminin denetimi 

Hazine, uygulama görevi ise Hazine ve Merkez Bankası (MB) 

tarafından yürütülerek döviz giriş-çıkışı kontrol altında tutulmuştur 

(Sever, 2009: 174). 

Hükümetin doğrudan doğruya kontrol mekanizmasını finansal 

piyasalar üzerinde uygulaması sonucu finansal sistemin baskı altında 

kalması ve finansal sistemin taşıdığı diğer yapısal özellikler, finansal 

piyasaların gelişimini engelleyerek bazı olumsuz sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. 

Türkiye ekonomisinde, 1980 öncesinde ağırlıklı olarak 

uygulama alanı bulan dışa kapalı ve içe dönük ithal ikameci 

sanayileşme stratejisi, devletin piyasalar üzerindeki düzenleyici ve 

denetleyici kontrol mekanizmasını kullanmasına olanak sağlayarak 

ihracata dayalı büyümeyi engellemiştir. Dışa olan bağımlılık artmış ve 

finansal piyasalar 1970’li yılların sonlarına kadar baskı altında 

kalmıştır. 

1973 yılında petrol fiyatlarında yaşanan artış ile dış ticaret 

hadlerinin kötüleşmesi ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile katlanılmak 

zorunda kalınan mali yükün artması, 1977 yılında başlayan ve etkisini 

üç yıl sürdüren bir ekonomik kriz konjonktürünü beraberinde 

getirmiştir. Türkiye ekonomisinde 1977 yılında yaşanan iktisadi kriz 

konjonktürüne karşı (Akalın, 2006: 172) 1978 ve 1979 yıllarında 

alınan istikrar tedbirlerinin başarısız olması üzerine, kriz ortamının 

tekrar istikrara kavuşturulması için 24 Ocak 1980 tarihinde 24 Ocak 

Kararları yürürlüğe konulmuştur. Yürürlüğe konulan bu kararlar, 1980 

sonrası finansal sistemin şekillenmesine önemli katkılar sağlamış ve 

finansal yapı üzerindeki baskıların kırılmasına neden olmuştur. Bu 

kararlar ile birlikte finansal piyasalarda baskının varolduğu bir dönem 

kapanırken, finansal piyasaların daha liberal olduğu yeni bir dönem 

başlamıştır.  

24 Ocak 1980 Kararları ile kısa vadede acil olarak dış ödeme 

güçlüklerine çözüm bulmak, enflasyon hızını düşürerek, fiyat 
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istikrarını sağlamak ve atıl kapasiteleri harekete geçirerek, büyüme 

hızını tekrar yükseltmek amaçlanırken; uzun vadede ekonomide devlet 

müdahalesini en aza indirerek piyasa ekonomisine işlerlik 

kazandırmak, devletin yerini özel kesimin almasını sağlamak, 

ekonomide makro ve mikro değişkenlerin belirlenmesinde idari 

kararların yerine, fiyat mekanizmasının geçerli olmasını sağlamak, 

geleneksel sanayileşme politikası olan ithal ikameci sanayileşme 

politikasından vazgeçilerek ihracata dönük sanayileşme politikasına 

geçmek ve sınai mamul ihracatına dayalı ihracat artışını sağlamak 

amaçlanmıştır (Şahin, 2007: 193–194).  

24 Ocak 1980 Kararları devletin ekonomiye müdahalesini 

sınırlayan, özel sektörü ön plana çıkaran ve ithal ikameci sanayileşme 

uygulaması yerine ihracata dayalı sanayileşme modelini benimseyen, 

Neo-Liberal yaklaşım temeli üzerine hazırlanmış (Öçal, 2005: 142) 

Ortodoks niteliği ağır basan kararlardır (Karluk, 2006: 63).  

Neo-Liberal yaklaşım temeline dayalı olan 24 Ocak 1980 

Kararları’nın alınmasıyla başlayan süreç, aynı zamanda Türkiye’de 

finansal liberalizasyon sürecinin de başlangıcı olmuştur. 24 Ocak 

Kararları kapsamında; faiz oranları, döviz kurları, finansal piyasalar, 

sermaye hareketleri ve bankacılık alanında uygulamaya konulan 

kararlarla birilikte Türkiye ekonomisinde finansal liberalizasyon 

aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.  

Finansal liberalizasyonu sağlamaya yönelik olarak ilk 

uygulama 1980 yılında faiz oranlarının üzerindeki denetimlerin 

kaldırılması ile başlamış, bunu döviz kurlarına, finansal piyasalara ve 

bankacılık sektörüne yönelik olarak yapılan düzenlemeler takip 

etmiştir. 1980 sonrası uygulamaya konulan bu düzenlemelerle 1980–

1989 döneminde iç finansal liberalizasyon gerçekleştirilmiştir. 1989 

tarihinde çıkartılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 

Hakkındaki 32 Sayılı Karar ile birlikte sermaye hareketlerine yönelik 

olarak düzenlemeler yapılmıştır. 1989’da sermaye hareketlerine 

yönelik olarak yapılan düzenlemelerle de dış finansal liberalizasyon 

sağlanmıştır.  
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4. FİNANSAL LİBERALİZASYON SÜRECİNDE 

TÜRKİYE’NİN SEKTÖREL YAPISINDA MEYDANA GELEN 

DEĞİŞMELER 

1970’li yılların ikinci yarısından itibaren artan makro 

ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve ekonomiyi tekrar 

istikrara kavuşturmak amacıyla alınan 1978 ve 1979 istikrar 

tedbirlerinin başarısız olması, 1980 yılının başında ekonomide yapısal 

bir değişimin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu değişimi sağlamak 

amacıyla, 24 Ocak 1980’de alınan istikrar kararları kapsamında 

uygulamaya konulan dışa açık ihracata dayalı sanayileşme stratejisi, 

finansal ve ticari liberalizasyonu sağlamaya yönelik ortaya konulan 

ekonomi politikaları, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün yapısında 

önceki dönemlere göre önemli değişimlere neden olmuştur. Sektörel 

yapıda meydana gelen bu değişimler Neo-Liberal dönemde yaratılan 

GSYH üzerinde belirleyici rol oynamıştır.    

Bu dönemde uygulamaya konulan dışa açık ihracata dayalı 

sanayileşme stratejisi ve finansal ve ticari liberalizasyonu sağalamaya 

yönelik olarak uygulamaya konulan ekonomi politikaları sonucunda 

GSYH ve sektörlerde yaşanan büyüme oranlarını ve sektörlerin 

GSYH’den almış oldukları payları tablo 2 yardımıyla incelemek 

mümkündür. 
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Tablo 2. Finansal Liberalizasyon Sürecinde GSYH, 

Sektörlerin Büyüme Oranları ve Sektörlerin GSYH İçindeki 

Payları (1980–97 milyon TL, 1998 ve sonrası bin TL) 
 

Yıllar 

Tarım  

(%) 

Sanayi  

(%) 

Hizmetler  

(%) 

GSYH 

(%) 

Büyüme O

Oran 

Büyüme O

Oran 

Büyüme O

Oran 

Büyüme 

 

1980 1,3 

2

4,4 -3,6 

2

0,7 -3,6 

5

4,8 -2,4 

 

1985 -0,3 

1

9,4 6,5 

2

3,7 4,9 

5

6,9 4,2 

 

1990 7,0 

1

6,4 9,3 

2

6,2 9,9 

5

7,4 9,3 

 

1995 1,3 

1

4,5 12,5 

2

8,1 6,3 

5

7,4 7,2 

 

2000 7,1 

1

2,2 6,6 

2

6,3 6,8 

5

8,5 6,8 

 

2005 7,2 

1

0,6 8,6 

2

6,2 8,5 

6

0,2 8,4 

 

2010 1,6 

9

,4 12,9 

2

7,1 8,5 

6

3,1 8,9 

Not: 1997 yılına kadar 1987 sabit fiyatları 1998 ve sonrası için 

1998 sabit fiyatları kullanılmıştır.  

Kaynak: (TÜİK verilerinden derlenmiştir). 

 

Neo-Liberal dönemde GSYH değeri 1994 krizi, 1999 Marmara 

Depremi, 2001 Krizi ve 2008’in son çeyreğinde yaşanan küresel 

finansal krizin etkilerinin yaşandığı 2009 yılı haricinde sürekli artış 

eğilimi göstermiş ve bu dönemde (1980–2010 yılları arasında) 

ekonomi ortalama olarak %4,2 oranında büyümüştür. En yüksek 

büyüme %5,3 ile sanayi sektöründe yaşanmıştır. Hizmetler sektörü ise 

%4,6 oranında büyüme gösterirken, tarım sektöründeki büyüme 

GSYH büyüme oranının gerisinde kalarak %1,1 oranında 

gerçekleşmiştir
3
 (www.tuik.gov.tr). 

                                                 
3
 1998 baz yıl olduğu için bu yılın büyüme rakamı dönem ortalamasına dahil 

edilmemiştir.  
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Tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe yaşanan bu gelişmelere 

bağlı olarak sektörlerin GSYH içindeki paylarında da önemli 

değişimler yaşanmıştır. Yaşanan bu değişimleri grafik 2 yardımıyla 

incelemek mümkündür.  

 

Grafik 2. Finansal Liberalizasyon Sürecinde Sektörlerin 

GSYH İçindeki Payları 

 
Kaynak: (Tablo 2’deki veriler kullanılarak çizilmiştir). 

 

Sektörlerin GSYH’den aldıkları paylar incelendiğinde, 

hizmetler sektörünün ortalama %58.4 ile GSYH’den en fazla pay alan 

sektör olduğu görülmektedir. Sanayi sektörü ise GSYH’den ortalama 

%25,6 oranında pay almış, son olarak da tarım sektörü %15 oranında 

pay almıştır (www.tuik.gov.tr).  

Tarım sektörü içinde en fazla payı sırasıyla çiftçilik ve 

hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık alt sektörleri almıştır. Sanayi 

sektörü içinde en fazla payı dönem boyunca sırasıyla imalat sanayi ve 

inşaat alırken, bu sektörleri 1987’ye kadar madencilik ve taşocakçılığı 

alt sektörü, 1987’den sonra elektrik, su ve gaz alt sektörü takip 

etmiştir (TÜİK, 2009: 721–722). Sanayi sektöründe yaşanan bu 

değişimin yanı sıra sektörün önemli alt sektörlerinden biri olan imalat 

sanayinin yapısında da önemli değişimler yaşanmıştır. Dönem 
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boyunca imalat sanayi içerisinde tüketim malları üreten sanayi 

kollarının aldığı pay azalırken, ara malları ve yatırım malları üreten 

sanayi kollarının aldığı pay artmıştır (Şahin, 2007: 354–355). 1998’e 

kadar hizmetler sektöründen en fazla payı sırasıyla ticaret, ulaştırma 

ve haberleşme, konut sahipliği, mali müesseseler ve serbest meslek ve 

hizmetler alt sektörleri almıştır. 1998’den sonra TÜİK tarafından 

güncellenmiş yeni milli gelir serisinde, üretim yolu ile faaliyet kolları 

ayırımında Avrupa Birliği NACE Rev.1 sınıflaması kullanılmaya 

başlanmış ve hizmetler sektörünün alt sektörlerinin çeşitliliği 

arttırılmıştır. Bu yeni sınıflamaya göre, 1998 yılından günümüze kadar 

hizmetler sektöründen en fazla payı, 2001 krizine kadar toptan ve 

perakende ticaret almış, 2001 krizinden sonra ise ilk sırayı ulaştırma, 

depolama ve haberleşme sektörü almış, toptan ve perakende ticaret 

sıralamada ikinci sıraya gerilemiştir. Bu sektörleri sırasıyla mali aracı 

kurumların faaliyetleri, konut sahipliği, kamu yönetimi ve savunma, 

zorunlu sosyal güvenlik, gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, 

oteller ve lokantalar, eğitim, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel 

faaliyetler, sağlık işleri ve sosyal hizmetler ve eviçi personel çalıştıran 

hanehalkları takip etmiştir (TÜİK, 2009: 722–726). 

GSYH’nin sektörel yapısında meydana gelen bu değişimin 

yanında, istihdamın sektörel yapısında da önemli değişimler 

yaşanmıştır. İstihdamın sektörel yapısında meydana gelen bu 

değişimleri tablo 3 yardımıyla incelemek mümkündür.  

Tablo 3. Finansal Liberalizasyon Sürecinde İstihdamın 

Sektörel Dağılımı (Bin kişi) 
 

Yıllar Tarım(%) Sanayi(%) Hizmetler (%) 

Toplam 

İstihdam 

1980 53,24 14,65 32,11 15702 

1985 49,38 15,69 34,94 16699 

1990 46,88 15,35 37,79 18539 

1995 44,11 16,01 39,89 20586 

2000 36,00 17,65 46,35 21580 

2005 25,68 20,82 53,50 20067 

2010 25,15 19,90 54,95 22594 
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Kaynak: (Bulutay, 1995: 220 ve TÜİK verilerinden 

derlenmiştir). 

 

Dönem başında istihdamın sektörel dağılımı %53,24 tarım, 

%14,65 sanayi ve %32,11 hizmetler sektörü şeklinde iken, dönem 

sonuna gelindiğinde istihdamın sektörel dağılımı %25,15 tarım, 

%19,90 sanayi ve %54,95 hizmetler sektörü şeklinde gerçekleşmiştir. 

Tarım sektörünün istihdam içindeki payı azalırken sanayi ve hizmetler 

sektörünün istihdam içindeki payı artmıştır.  

GSYH’nin sektörel yapısında ve istihdamın sektörel yapısında 

meydana gelen bu değişimle birlikte, dış ticaretin yapısında da önemli 

değişimler yaşanmıştır. Dış ticaretin sektörel yapısında meydana gelen 

bu değişimleri tablo 4 yardımıyla incelemek mümkündür.    

 

Tablo 4. Finansal Liberalizasyon Sürecinde Dış Ticaretin 

Sektörel Dağılımı 
 

Yıllar 

İhracat (%) İthalat (%) 

Tarım Madencilik Sanayi Tarım Madencilik Sanayi 

1980 56,0 6,6 36,6 1,0 39,9 59,1 

1985 20,8 3,0 76,0 2,5 31,8 65,7 

1990 15,6 2,5 81,1 5,1 18,9 73,5 

1995 8,5 1,8 89,0 5,3 11,4 80,0 

2000 6,0 1,4 91,9 3,9 13,0 81,1 

2005 4,7 1,1 93,7 2,4 14,0 80,7 

2010 4,5 2,3 92,8 3,5 14,0 78,4 

Kaynak: (TÜİK, 2009: 483 ve TÜİK verilerinden 

derlenmiştir). 

 

Dönemin başında ihracatın %56’sı tarım, %36,6’sı sanayi ve 

%7,5’lik kısmı madencilik ve diğer ürünlerin toplamından oluşurken, 

dönemin sonuna gelindiğinde ihracatın bu yapısı %4,5 tarım, %92,8 

sanayi ve %2,7 madencilik ve diğer ürünler şeklinde değişim 

göstermiştir. Dönemin başında ithalatın %1’i tarım, %59,1’i sanayi ve 

%39,9’luk kısmı madencilik ve diğer ürünlerin toplamından 
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oluşurken, dönemin sonuna gelindiğinde ithalatın bu yapısı %3,5 

tarım, %78,4 sanayi ve %18,2 madencilik ve diğer ürünler şeklinde 

değişim göstermiştir. 

Dış ticaretin sektörel yapısında meydana gelen bu değişimlerin 

yanında dış ticaretin mal gruplarına göre dağılımında da önemli 

değişimler yaşanmıştır. Dış ticaretin mal gruplarına göre dağılımında 

meydana gelen bu değişimleri tablo 5 yardımıyla incelemek 

mümkündür. 

 

Tablo 5. Finansal Liberalizasyon Sürecinde Dış Ticaretin 

Mal Gruplarına Göre Dağılımı 
 

Yıllar 

İhracat (%) İthalat (%) 

Yatırım Tüketim 

Ham 

madde Yatırım Tüketim 

Ham 

madde 

1980 1,7 45,8 52,5 10,1 4,6 85,3 

1985 2,5 41,2 56,3 16,1 5,9 78,0 

1990 2,4 51,4 46,2 18,0 9,4 72,4 

1995 3,9 54,8 41,3 22,7 6,5 70,6 

2000 7,8 50,4 41,6 20,9 12,7 66,1 

2005 10,9 47,4 41,2 17,4 12,0 70,1 

2010 10,3 39,8 49,5 15,5 13,3 70,8 

Kaynak: (TÜİK, 2009: 485 ve TÜİK verilerinden 

derlenmiştir).  

 

Dönem başında ihracatın %52,5’i hammadde, %1,7’si yatırım 

ve %45,8’i tüketim ve diğer mallardan oluşurken, dönemin sonuna 

gelindiğinde ihracatın bu yapısı %49,5 hammadde, %10,3 yatırım ve 

%40,2 tüketim ve diğer mallar şeklinde değişim göstermiştir. Dönem 

başında ithalatın %85,3’ü hammadde, %10,1’i yatırım ve %4,6’sı 

tüketim ve diğer mallardan oluşurken, dönemin sonuna gelindiğinde 

ithalatın bu yapısı %70,8 hammadde, %15,5 yatırım ve %13,6 tüketim 

ve diğer mallar şeklinde değişim göstermiştir. 
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5. SONUÇ 

1970’lerin ortası ve 1980’lerde gerek gelişmiş gerekse de 

gelişmekte olan ülkelerde uygulama alanı bulan finansal 

liberalizasyon politikaları Türkiye’de 24 Ocak 1980 Kararları’yla 

birlikte uygulama alanı bulmaya başlamıştır.  

Bu kararlardan önce Türkiye’de finansal piyasalar, devletin 

düzenleyici ve denetleyici rolünün ağırlıklı olduğu finansal baskı 

politikaları ile yönetilmiştir. 24 Ocak 1980 Kararları ile birlikte 1989 

yılına kadar faiz oranları, döviz kuru, finansal piyasalar ve bankacılık 

sektörüne yönelik olarak yapılan düzenlemelerle iç finansal 

liberalizasyon sağlanmış, 1989’da da sermaye hareketlerine yönelik 

olarak yapılan düzenlemelerle dış finansal liberalizasyon 

gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye ekonomisi, finansal liberalizasyon sürecinde 

uygulamaya konulan politikalar neticesinde bazı dönemlerde yüksek 

büyüme oranlarına ulaşırken, bazı dönemlerde sermaye hareketlerinin 

serbestleşmesine bağlı olarak finansal krizlerle karşı karşıya kalmıştır. 

Bu süreci Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülkeler de yaşamıştır.  

Türkiye ekonomisinin sektörel yapısı, finansal 

liberalizasyonun yaşandığı 1980 sonrası dönemde önemli değişimler 

yaşamıştır. Bu değişimlerde finansal liberalizasyonu sağlamak 

amacıyla uygulamaya konulan serbest faiz, döviz kuru ve sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesine yönelik politikalar etkili olmuştur. 

Finansal liberalizasyon döneminde (1980–2010) GSYH değeri 

1994 krizi, 1999 Marmara Depremi, 2001 Krizi ve 2008’in son 

çeyreğinde yaşanan küresel finansal krizin etkilerinin yaşandığı 2009 

yılı haricinde sürekli artış eğilimi göstermiş ve ekonomi ortalama 

olarak %4,2 oranında büyümüştür. En yüksek büyüme %5,3 ile sanayi 

sektöründe yaşanmıştır. Hizmetler sektörü ise %4,6 oranında büyüme 

gösterirken, tarım sektöründeki büyüme GSYH büyüme oranının 

gerisinde kalarak %1,1 oranında gerçekleşmiştir.  

Yine bu dönemde sektörel yapının doğal seyri olan tarımdan 

sanayiye, sanayiden hizmetler sektörüne geçiş yaşanmıştır. Tarım 
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sektörünün büyüme oranlarının sanayi ve hizmetler sektörünün 

büyüme oranlarının gerisinde kalması, sektörün GSYH içindeki 

payının ortalama olarak %60 oranında azalmasına neden olmuştur. Bu 

gelişmeyle birlikte bu dönemin başına kadar GSYH’den en fazla pay 

alan ikinci sektör olan tarım sektörü, dönemin başından itibaren 

gerileyerek GSYH’den en az pay alan sektör konumuna gelmiştir. 

Sanayi sektörü bu dönemde en yüksek büyümeyi gerçekleştiren sektör 

olmuş ve GSYH’den aldığı payı arttırarak en fazla pay alan ikinci 

sektör konumuna yükselmiştir. Sanayi sektörü genelinde yaşanan bu 

gelişmenin yanında sektörün önemli alt sektörlerinden biri olan imalat 

sanayi alt sektöründe, ara malları ve yatırım malları üreten sanayi 

kollarının imalat sanayinden aldığı pay artarken, tüketim malları 

üreten sanayi kollarının imalat sanayinden aldığı pay azalmıştır. 

İmalat sanayinde yaşanan bu gelişmeler, sanayileşmenin kökleşmeye 

başlayarak derinliğine sanayileşme sürecinin yaşandığını 

göstermektedir. Bu durum ülkenin gelişme yolunda göstermiş olduğu 

önemli bir adımdır. Hizmetler sektörü de bu dönemde, sanayi 

sektöründen sonra yüksek büyüme oranlarına ulaşan ikinci sektör 

olmuş ve GSYH’den almış olduğu payı arttırmıştır.  

Sektörlerin GSYH’den aldıkları paylarda yaşanan bu değişim, 

istidamda ve dış ticaret yapısında önemli değişimlere neden olmuştur. 

İstihdamın sektörel dağılımında hizmetler sektörünün istihdamdan 

aldığı payda önemli artışlar yaşanırken, sanayi sektöründe istihdam 

artışları sınırlı kalmış ve tarım sektörünün istihdamdan aldığı pay ise 

azalmıştır. Dış ticaretin sektörel dağılımı incelendiğinde yine ihracat 

içinde tarım ve madencilik ürünlerinin payı azalırken, sanayi 

ürünlerinin payı artmıştır. Tarım ve sanayi ürünlerinin ithalat içindeki 

payı ise artarken, madencilik ürünlerinin payı azalmıştır. İhracatın mal 

gruplarına göre dağılımında yatırım mallarının payı artarken, tüketim 

ve ham madde mallarının payı azalmıştır. İthalatın mal gruplarına göre 

dağılımında ise yatırım ve tüketim mallarının ithalat içindeki payı 

artarken, ham madde mallarının payı azalmıştır. 
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ÖZET 

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB  Devlet 

ve Hükümet Başkanları Zirvesi’yle aday ülke ilan edilmesiyle birlikte, 

insan haklarına yönelik mevzuatını AB ile uyumlaştırma çabalarına 

hız veren  Türkiye, dokuz adet uyum paketi ile yaşam hakkı, işkence 

ve kötü muamelenin önlenmesi, ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik 

hakkı, özel hayata saygı, adil yargılanma, örgütlenme ve toplanma 

özgürlüğü, ayrımcılıkla mücadele ve mülkiyet hakkı alanında önemli 

mevzuat değişiklikleri yapmıştır. AB Uyum Yasaları ile yapılan bu 

değişiklikler, Türkiye‘nin insan hakları standardının çağdaş 

demokrasiler seviyesine çıkarılmasında önemli kilometre taşları 

olmuştur. 

Bu çalışmada, İlerleme Raporları ile Ulusal Program 

taahhütleri doğrultusunda, uyum yasaları ile yapılan düzenlemeler 

değerlendirilmekte ve Türkiye’de insan haklarının gelişimine  nasıl 

katkılarda bulunduğu ortaya konulmaktadır.  Ayrıca, ülkemizdeki 

mevzuatın ve insan hakları pratiğinin, AİHM kararları ve uluslararası 

standartlar ölçeğinde bir karşılaştırması yapılarak, uyumsuz olan 

düzenleme ve uygulamalar ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İlerleme Raporları, İnsan Hakları, Temel 

Hak ve Özgürlükler, Ulusal Programlar, Uyum Yasaları. 

 

ABSTRACT 

  After being officially recognised as a candidate for EU 

membership at the Helsinki Summit of the European Council realized 

on 11-12 December 1999, Turkey began to accelerate the adoption of 

its human rights regulations to the EU standards. Besides, Turkey has 

also made substantial progress by adopting nine harmonization 

packages concerning the right to live, prevention of torture and 

maltreatment as well as the rights of freedom of expression, freedom 

and security, respect for private life, right to a fair trial, freedom of 

organization and assembly, anti-discrimination and property right. 
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Such amendments carried out in accordance with the Adjustment 

Laws of the EU present important milestones in raising Turkey’s 

human rights standards to the level of modern democracies.    

This study about the examination of the regulations passed 

because of Adjustment Laws according to the National Programme 

obligations, reveals how the Adjustment Laws contributed to the 

improvement of the human rights situation in Turkey in the light of 

critics stated in the Progress Reports. Besides, this study also attempts 

to reveal dissonant regulations and implementations by comparing the 

legislation and the implementation of human rights in our country 

with ECHR decisions and international standards in this context. 

 

Keywords: Progress Reports, Human Rights, Fundamental 

Rights and Freedoms, National Programmes, Adjustment Laws. 

 

1. GİRİŞ 

Avrupa Birliği’ne uyum süreci, tüm aday ülkelerde olduğu gibi 

siyasi, ekonomik ve hukuki reformların gerçekleştirildiği bir süreçtir. 

AB uyum yasa paketlerinin amacı, yalnız AB’ye tam üyelik değildir. 

İdeal bir demokratik sistemin tüm kurum ve kurallarıyla 

yerleştirilmesi ve uygulanması da bir diğer amacıdır.  

Kuruluş felsefesi çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak olan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin,  bu hedefi gerçekleştirme çabası 

doğrultusunda, hızla kalkınma katılımcı demokrasiyi ve laikliği işler 

kılma, gelir adaletini sağlama gibi siyasi, ekonomik ve toplumsal 

reformlar yanında, hukukun üstünlüğünü sağlama ve insan haklarını 

uluslararası standartlara ulaştırma zorunluluğu da bulunmaktadır. 

Avrupa ile bütünleşme çabasını sürdüren Türkiye için Avrupa 

Birliği’ne tam üyelik, yeni bir basamak ve hedeflerine ulaşmasını 

sağlayacak en önemli proje olmuştur. Ülkemiz, Helsinki Zirvesi 

sonrasında, katılım müzakerelerine başlamak için ön koşul olarak 

getirilen Kopenhag Siyasi Kriterleri’ni yerine getirmek ve insan 
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hakları ligindeki hak ettiği yeri almak için “AB Uyum Yasa Paketleri” 

adı altında önemli reformlar gerçekleştirmiştir. 

1999 Helsinki Zirvesi’nden sonra, insan haklarına yönelik 

mevzuatını AB ile uyumlaştırmaya çalışan Türkiye, Ulusal 

Programlar’da belirtilen taahhütlerin büyük bir kısmını, 06.02.2002 ve 

14.07.2004 tarihleri arasında yasalaştırılan dokuz adet uyum paketi ile 

yerine getirmiştir. Türkiye’nin insan hakları standardını önemli ölçüde 

yükselten AB Uyum Yasa Paketleriyle özellikle, TC Anayasası’nda, 

Türk Ceza Kanunu’nda, (TCK) Dernekler Kanunu’nda, Basın 

Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda, Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun’da, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da, Terörle Mücadele 

Kanunu’nda, (TMK) Askeri Mahkemelerin Kuruluş ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanun’da, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 

Hakkında Kanun’da, Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında 

Kanun’da ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler yapılmıştır.  

Çıkarılan uyum yasaları ile insan hakları ve özgürlükler 

açısından AB ve Avrupa Konseyi standartlarının yakalanmasında 

önemli mesafeler alınmıştır. 

Ulusal programlar kapsamında, uyum yasaları ile yapılan 

mevzuat değişiklikleri, hak ve özgürlükler alanında uluslararası 

standartların yakalanması konusunda önemli katkılar  sağlamıştır. 

Ancak, insan haklarına dayanan ve çağdaş demokratik ilkelere sahip 

bir ülke olmak için gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamının 

yapılmış olduğu söylenemez. Yine mevzuatın, Avrupa Birliği ile 

uyumlu hale getirildiği bazı alanlarda, yapısal değişikliklerin 

yapılamamış olması nedeniyle pratikte beklenen yarar tam olarak 

sağlanamamıştır ve daha yapılması gereken çok şey vardır.  

 

2. Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri 

1999 Yılında Helsinki‘de gerçekleştirilen AB Devlet ve 

Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye adaylığının 

oybirliği ile teyit edilmesinden sonra, AB ile katılım müzakerelerine 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

153 

 

başlayabilmek için gerekli ön şart olan Kopenhag Siyasi Kriterleri’nin 

yerine getirilebilmesi için yoğun bir reform sürecine girilmiştir.     

Türkiye, çeşitli alanlarda AB’yle katılım müzakerelerinin 

başlaması için ön şart niteliğindeki Kopenhag Siyasi Kriterleri’ne 

uyum konusunda gerekli düzenlemeleri, temel yasaların ve 

Anayasanın bazı hükümlerinin gözden geçirilmesi suretiyle yerine 

getirmiştir. Ancak, Anayasa değişiklikleri genel bir çerçeve öngörmüş 

olup, Avrupa Birliği uyum yasa paketleriyle içi doldurulmuştur.   

Uyum yasaları olarak adlandırılan bu yasalarla, birçok kanunda 

aynı anda değişiklikler yapılmıştır (Türkiye’de Siyasi Reform, 

2007:4).  

AB uyum yasa paketleri adıyla anılan ve aslında Kopenhag 

Siyasi Kriterleri’ne uyum amacıyla çıkarılan bu yasalarla, ifade 

özgürlüğü, dernek kurma ile ilgili özgürlükler, basın özgürlüğü, kişi 

güvenliği ve özgürlüğü, özel hayatın korunması ile kadın-erkek 

eşitliği ve diğer temel hak ve hürriyetler alanında AB standartlarına 

uyum sağlanması amaçlanmıştır.  

 

2.1. Birinci Uyum Yasası (4744 Sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 

2001 Yılı Ulusal Programı’nda yer alan öncelikler 

doğrultusunda, 3 Ekim 2001 tarihinde, 4709 Sayılı Kanun’la yapılan 

Anayasa değişiklikleri ile Anayasanın toplam 33 maddesinde 

değişiklik yapılmıştır (Resmi Gazete, 17 Ekim 2001, 24556, 

Mükerrer). Kopenhag Siyasi Kriterleri’ne uyumu amaçlayan yasa 

değişikliği ile düşünce ve ifade özgürlüğü, işkencenin önlenmesi, 

demokrasi ve sivil otoritenin güçlendirilmesi, kişi özgürlüğü ve 

güvenliği, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme 

özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü 

ve kadın-erkek eşitliği alanlarında yeni hükümler getirilmiştir. Ayrıca, 

Anayasanın 13. maddesinde düzenlenen temel hakların 

sınırlandırılmasına ilişkin genel sınırlama nedenleri kaldırılmış, temel 

hakların sınırlandırılmasında özel sınırlama nedenleri kabul edilmiştir.  
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4709 Sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerin anlamlı 

kılınabilmesi ve uygulama kabiliyeti kazandırılabilmesi amacıyla 

hazırlanan 4744 Sayılı Kanun’la TCK’nın 159., 312., Terörle 

Mücadele Kanunu’nun 7., 8. ve CMUK 107., 128. ile DGM 

Kanunu’nun 16. maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.  

CMUK’un 107. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında 

yapılan değişiklikle Anayasanın 19. maddesinde yapılan değişikliğe 

paralel olarak tutuklamadan, yakalamadan, tutuklamanın ve yakalama 

süresinin uzatılmasına ilişkin her karardan, şüphelinin bir yakınına 

veya belirlediği kişiye hâkim kararıyla gecikmeksizin haber verilmesi 

ilkesi yasal güvenceye bağlanmıştır (4744 S.K. m. 6). Yine CMUK’un 

128. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden 

çıkarılarak toplu olarak işlenen suçlarda azami gözaltı süresi "7 

gün"den "4 gün"e indirilmiştir (4744 S.K. m. 6).  

16.6.1983 tarihli ve 2845 Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan toplu olarak işlenen suçlarda gözaltı 

süresinin yedi güne kadar uzatılabileceği yönündeki hüküm madde 

metninden çıkarılmıştır. Bu çerçevede Anayasanın 19. maddesi 

değişikliğine paralellik sağlanmıştır. 2845 Sayılı Kanun’un 16. 

maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, olağanüstü hal 

bölgelerindeki gözaltı süresi "yedi gün"den "dört gün"e; bu sürenin 

azami haddi de "on gün"den "yedi gün"e indirilmiştir. Ayrıca yapılan 

diğer bir değişiklikle fıkraya olağanüstü hal bölgesinde gözaltına 

alınan kişilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için "hâkim önüne 

çıkarılması şartı" da eklenmiştir (4744 S.K. m. 5). 

16. maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle,  

sanığın müdafi ile her zaman görüşebileceğine ilişkin hükmün, 

cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı süresinin uzatılmasına yazılı 

olarak emir verilen kişi için de uygulanabilmesi olanaklı hale 

getirilmiştir. Bu çerçevede, gözaltı süresinde zanlının avukatıyla gö-

rüşme imkânının, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapsamındaki 

suçlara da teşmil edilmesiyle, Avrupa normlarına uyum yönünde 
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önemli bir adım atılmıştır (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri,2004: 

55).  

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesinin birinci 

fıkrasındaki düzenleme çerçevesinde suçu işleyen kimseye verilecek 

ceza oranı düşürülerek 1-6 yıl aralığı, 1 yıl-3 yıl olarak değiştirilmiştir. 

Yine bu bağlamda mevcut kanunda yer alan "ağır hapis" cezası "hapis 

cezası" na dönüştürülmüştür (4744 S.K. m. 1). Hapis cezalarının 

oranları açısından indirime gidilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün 

kapsamının genişletilmesine olanak tanımıştır. Yine birinci fıkrada yer 

alan "ağır hapis" cezasının "hapis" cezasına dönüştürülmesiyle de, 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddesi çerçevesinde, bir yılı 

aşmayan hapis cezalarının para cezasına çevrilmesi mümkün hale 

getirilmiştir.  

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrasında belirtilen suçların gerçekleşmesi halinde eski 

kanunda söz konusu olan para cezaları madde metninden çıkarılmıştır. 

Bu çerçevede, maddede yapılan değişikliklerle para cezalarının madde 

kapsamından çıkarılmasıyla, düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı 

genişletilmiştir.  

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinde düzenlenen 

suçun gerçekleşebilmesi için gerekli unsurlar arasına, "kamu düzeni 

için tehlikeli olabilecek şekilde" ibaresinin getirilmesiyle de suçun 

ancak bu şartın gerçekleşmesi halinde oluşması sağlanarak düşünce ve 

ifade özgürlüğünün kapsamı genişletilmiştir (4744 S.K. m. 2).  

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesinde yapılan 

değişiklikle "örgütle ilgili propaganda yapanlara" ibaresinin başına 

"terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde" ibaresi 

eklenerek, her propagandanın değil, terör yöntemlerine başvurmaya 

özendirecek propagandaların suç olması sağlanmıştır (4744 S.K. m. 

3).  Bu çerçevede, suçun oluşması, eski kanundaki düzenlemeye 

oranla zorlaştırılmıştır. 

Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan 

değişiklikle propaganda suçunun işlenmesi halinde ilgili radyo ve 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

156 

 

televizyon kuruluşunun yayından men edilebileceği süre 1-15 gün 

aralığından, 1-7 gün aralığına indirilmiştir. Son fıkradaki ağırlaştırıcı 

sebep konusunda yapılan değişiklikle de cezaların "üçte birden yarıya 

kadar arttırılacağı" yönündeki hüküm yerine "üçte bir oranında 

arttırılacağı" belirtilmiştir (4744 S.K. m. 4). Uyum Yasası ile 

belirlenen ilkeler, 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Yasası’nın 

yasalaştırılması sırasında da dikkate alınmıştır. Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da 

yapılan değişikliklerse, bu mahkemelerin kaldırılması ile daha da 

ileriye taşınmıştır (4744 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

 

2.2. İkinci Uyum Yasası (4748 Sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 

4709 Sayılı Kanun ve Türk Medeni Kanunu’nda Kasım 2001 

de yapılan değişikliklere paralel olarak hazırlanan 4748 Sayılı Kanun 

ile Basın Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.  

Basın Kanunu’nun ek 1. maddesinde yapılan değişiklik ile 765 

Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kimi maddelerine yapılan atıflar 

kaldırılmıştır. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi de 

dâhil olmak üzere spesifik olarak düzenlenmiş bulunan çeşitli suçlar 

madde metninden çıkarılmıştır.  

Basın Kanunu’nun ek 2’nci maddesinde yapılan değişiklik ile 

suç teşkil eden yazının yayımlandığı mevkutenin kapatılma cezası 

aralığı "3 gün-1 ay" yerine "1 gün-15 gün" olarak değiştirilmiştir. 

Yine bu maddede yapılan değişiklikle sorumlular için düzenlenen "1-6 

ay hapis cezası", "1-3 ay hapis cezası" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, 

para cezaları da madde metninden çıkarılmıştır (4748 S K, 

www.tbmm.gov.tr ,2012). 

Basın Kanunu’nun 16. maddesinde yapılan değişiklik ile 

Anayasanın 26. ve 28. maddelerinde yapılan değişikliğe paralel 

olarak, 16. maddenin "kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yayın 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/
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yapılmasına" ilişkin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır (4748 

S.K. m. 2).  

Dernekler Kanunu’nun 4. maddesinde yapılan değişikliklerle 

"ihtilas" suçundan dolayı mahkûm olanların dernek kurucusu 

olamamasına ilişkin hüküm ile suçların işlenmesini aleni olarak tahrik 

etmek suçlarından biriyle mahkûm olma durumlarında dernek 

kurucusu olunamayacağına ilişkin hükümler madde metninden 

çıkarılmıştır. Aynı maddenin 6. fıkrasında yapılan değişiklikler ile bir 

siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin 

kapatılmasına sebep olan parti üyelerinin çıkarma kararının veya 

Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden 

itibaren beş yıl süreyle dernek kurucusu olamayacaklarına ilişkin 

hüküm madde metninden çıkarılmıştır (4748 S.K. m. 5).  

Dernekler Kanunu’nun 4. maddesinde yapılan değişiklikler ile 

Anayasanın 3. maddesinde yapılan değişikliklere uygun olarak, 

dernek kurucularında aranan koşullar yeniden düzenlenmiş ve dernek 

kurma özgürlüğü genişletilmiştir (Avrupa Birliği Uyum Yasa 

Paketleri, 2004: 61).  

Dernekler Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan değişikliklerle 

"Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde ırk, din, mezhep, kültür veya dil 

farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek veya Türk 

dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştirmek 

veya yaymak" amacı çerçevesinde dernek kurulması yasak 

kapsamından çıkarılmıştır (4748 S.K. m. 5).  

Dernekler Kanunu’nun 6. maddesinde yapılan değişiklikler ile 

derneklerin tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımında ve 

yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya resmi açık veya kapalı 

yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri kullanmaları, açık veya 

kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dillerle yazılmış 

pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı, beyanname 

ve benzerlerini kullanmaları, mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek 

isminden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri kullanmaları 

yasak kapsamından çıkarılmıştır (4748 S.K. m. 5).  



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

158 

 

Dernekler Kanunu’nun 34. maddesinde yapılan değişikliklerle 

birinci fıkrada yapılan değişiklikler derneklerin federasyon kurabil-

meleri için "kamu yararına çalışan" dernek olmaları hususu madde 

metninden çıkarılmıştır (4748 S.K. m. 5). Ayrıca, Dernekler 

Kanunu’nun 38. maddesinde yapılan değişikliklerle "öğrenci 

dernekleri bu amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar" ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır (4748 S.K. m. 5). 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanun’un 16. maddesinde yapılan değişiklikle 

Anayasanın 36. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkına paralel 

olarak, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin görev alanına giren 

suçlardan dolayı yakalanan veya tutuklanan kişinin müdafii ile yalnız 

görüşmesini sağlamak ve böylece savunma hakkını güçlendirmek 

amacıyla maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır (4748 S.K. 

m. 7). 

Devlet Memurları Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan 

değişiklikle AİHM tarafından işkence ya da zalimane, gayri insani 

veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle verilen kararlar sonu-

cunda devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu 

hakkında maddeye hüküm eklenmiştir. Eklenen hüküm çerçevesinde, 

kişiler, uğradıkları zararlardan dolayı ilgili kurum aleyhine dava 

açabilecekler fakat kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele 

rücu hakkı saklı olacaktır (4748 S.K. m. 3). 

Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. maddesinde yapılan değişiklik 

ile Anayasanın 69. maddesinin yedinci fıkrasındaki değişikliğe paralel 

olarak, 101. maddede düzenlenen bazı şartların gerçekleşmesi halinde 

ilgili siyasi partilerin kapatılması seçeneğine alternatif olarak "Devlet 

yardımından yoksun bırakılmasına ya da yardımın tamamı ödenmişse 

aynı miktarın hazineye iadesine" karar verilebileceği düzenlenmiştir. 

Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinde yapılan değişiklikle 

şartların gerçekleşmesi halinde ilgili siyasi partinin kapatılması 

seçeneğine alternatif olarak "Devlet yardımından kısmen veya 

tamamen yoksun bırakılması" ara yaptırımı getirilmiştir. Siyasi 
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Partiler Kanunu’nun 103. maddesinde yapılan değişiklikle siyasi 

partilerin kapatılması ile ilgili olarak "odak kriteri" getirilmiştir (4748 

S.K. m. 4).  

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 9. maddesinde 

yapılan değişiklik ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 

kullanılmasında Anayasanın 34. maddesinde yapılan değişiklik 

paralelinde "fiil ehliyetine sahip ve (21 yaş yerine) 18 yaşını 

doldurmuş olmak" yeterli hale getirilmiştir. Ayrıca madde kapsamında 

yapılan değişikliklerle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme kurulu 

ile ilgili olarak "düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantının 

yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bulunması ve bunların 

belgelendirilmesi zorunludur" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Yine madde kapsamında yapılan değişikliklerle düzenleme kurulu 

başkan ve üyelerinin "haklarında soruşturma ve kovuşturma 

yapılabilmesi izne bağlı kimselerden olmaması veya yasama 

dokunulmazlıklarının bulunmaması" konusundaki şart da 

kaldırılmıştır.  

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesinde 

yapılan değişiklikle toplantının yasaklanması veya ertelenmesi 

konusundaki sınırlama sebepleri genel olarak azaltılmıştır. Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesinde yapılan değişiklik 

ile il veya ilçelerde toplantıların "yasaklanmasına" ilişkin hüküm "er-

telenmesine" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, "Cumhuriyetin ana 

niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle 

muhtemel bulunması veya devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünün korunması" gibi sınırlama sebepleri, yapılan 

değişiklikle madde metninden çıkarılmıştır (4748 S.K. m. 6).  

4709 Sayılı kanunla Anayasanın 34. maddesinin "Dernekler, 

vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleyemezler" hükmünü içeren son fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 21. 

maddesinde yapılan düzenlemeyle, amaç dışı toplantıya ilişkin 
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sınırlandırmalar kaldırılmıştır. Bu sayede, Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu’nun "Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü" 

başlıklı 21. maddesi yeniden düzenlenmiş ve anılan hükümler madde 

metninden çıkarılmıştır (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 2004: 

65).  

 

2.3.  Uyum Yasası (4771 Sayılı Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) 

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde hazırlanan ve 9 Ağustos 

2002’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4771 Sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile toplam 

14 yasada değişiklik yapılmıştır.  

Basın suçlarından dolayı mevcut hapis cezaları kaldırılarak 

basın özgürlüğü genişletilmiştir. Ayrıca, Dernekler Kanunu’nun 11. ve 

12. maddelerinde yapılan değişikliklerle, Türkiye'de kurulan 

derneklerin yurt dışında ve yurt dışında kurulan derneklerin de 

Türkiye'deki faaliyetlerini kolaylaştırıcı hükümler getirilmiştir. 

Dernekler Kanunu’nun 15. maddesindeki değişiklik ile dernek kütüğü 

ve kayıt işlerinin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve tek elde toplanması 

sağlanmıştır. Dernekler Kanunu’nun 39. maddesi yürürlükten 

kaldırılarak, kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurmalarının 

önündeki engel kaldırılmıştır. Keza, Dernekler Kanunu’nun 56. 

maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla, öğrenci sayılan kişilere 

derneklerle ilgili olarak konulan kısıtlamalar da sona erdirilmiştir 

(4771 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

Dernekler Kanunu’nun 45. ve 47. maddelerinde yapılan 

değişikliklerle derneklerin denetiminde "yerinde denetim" usulü 

değiştirilerek, "beyana bağlı" denetim usulü getirilmiş ve bu 

beyannamenin mahallin en büyük mülki amirine verilebilmesi 

sağlanarak derneklerin işlemleri kolaylaştırılmıştır. Dernekler 

Kanunu’nun 46 ve 73. maddelerinde yapılan değişikliklerle, dernekler 

ile ilgili hizmetleri yürütme görevi Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 

alınarak, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Dernekler Daire 

http://www.tbmm.gov.tr/
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Başkanlığı’na devredilmiştir (Avrupa Birliği Uyum Yasa 

Paketleri,2004:66).  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 445., 448. ve Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 327. ve 335. maddelerinde yapılan 

değişikliklerle, hukuk ve ceza davalarına ilişkin olarak, AİHM 

kararları ışığında muhakemenin iadesi imkânı getirilmiştir. Bu sayede, 

AİHM içtihatlarının doğrudan hukuk sistemimize yansıtılması 

sağlanmış ve insan hakları ihlallerine ilişkin tashih imkânları 

güçlendirilmiştir  (4771 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). Ayrıca, 

yapılan değişikliklerle, AİHS’nin 6 nolu Protokolüne uygun olarak, 

idam cezası, Türk hukuk sisteminden savaş ve yakın savaş tehdidi 

halleri dışında kaldırılmıştır.  

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 

Anayasada kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği, konut 

dokunulmazlığı ve kadın-erkek eşitliğine ilişkin Anayasa 

değişiklikleriyle yapılan düzenlemelere uyum sağlanmıştır. Bu 

bağlamda, teknolojik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak belirli 

yerlerde daha önce 21 olan çalışma yaşının 18'e düşürülmesi ile sesli 

ve görüntülü eserlerin yeniden tanımlanması gibi değişikliklere 

gidilmiştir (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri,2004:67).  

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun’da yapılan değişikliklerle, Türk vatandaşlarının günlük ya-

şamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de 

yayın yapılmasının önündeki hukuki engeller kaldırılmış ve yayın 

imkânı güvence altına alınmıştır.  

Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesinde yapılan değişiklikle, 

düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları, AİHS ile uyumlu olarak 

genişletilmiştir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 201/a ve 201/b 

maddelerinde yapılan düzenlemeler ile göçmen kaçakçılığı ile ilgili 

olarak yabancıların zorla çalıştırılması ve esarete benzer uygulamalara 

maruz kalmalarının önlenmesi amacıyla yeni tanımlar ve tedbirler 

getirilmiştir (4771 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/
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Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 3. maddesinde 

yapılan değişiklikle, yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 

katılmaları konusunda mevcut izin usulü muhafaza, edilmiş ancak 

yabancıların bu kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, 

levha, araç ve gereçler taşımaları konularında "bildirim" esasına 

geçilmiştir. Yine, 10. maddede yapılan değişiklikle, Türk vatandaşları 

için toplantı düzenleme bildirim süresi yetmiş iki saatten kırk sekiz 

saate indirilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri konusundaki 

özgürlükler genişletilmiştir (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 

2004:69).  

Vakıflar Kanunu’nun 1. maddesinde yapılan değişiklikle, 

Türkiye'deki azınlıklara ait cemaat vakıflarının taşınmazları konusu 

çözüme kavuşturulmuş ve bu suretle AİHS’nin 14. maddesindeki 

"ayırımcılık yasağı" ile Ek 1 nolu Protokolün 1. maddesindeki 

mülkiyetin korunması hükümleriyle uyum sağlanmıştır.  

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nun 1. ve 2. 

maddelerinde yapılan değişikliklerle, Türk vatandaşlarının günlük 

yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçeleri 

öğrenmelerinin önündeki hukuki engeller kaldırılmış ve bu dil ve 

lehçelerin özel kurslarda öğrenilmesi konusunun Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği 

hükme bağlanmıştır (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 2004: 69).  

 

2.4. Dördüncü Uyum Yasası (4778 Sayılı Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) 

58. Hükümet tarafından 9 Aralık 2002’de TBMM’ye sevk 

edilen yasa, 16 yasada değişiklik öngörmektedir. Yasa, 11 Ocak 2003 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yasayla, Adli Sicil Kanunu’nun 5. maddesi değiştirilmiş ve 

değişiklikle on sekiz yaşından küçükler hakkında adli sicile geçirilen 

bilgilerin ancak sayılan istisnai durumların varlığında istenebileceği 

hükme bağlanmıştır.   
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Adli Sicil Kanunu’nun 8. maddesi değişiklikleriyle, "adli 

sicilden silinemeyecek suç kavramı" ortadan kaldırılmış ve Birleşmiş 

Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye uygun olarak, suç 

tarihinde on sekiz yaşını tamamlamamış olanları kapsayacak biçimde 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin (AİHM) ihlâl kararı verdiği durumlarda ihlâl kararına 

konu olan suçlarla ilgili bilgilerin bilgi arşivinde muhafaza 

edilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır (4778 S K, www.tbmm.gov.tr , 

2012). 

Basın Kanunu’nun 15. maddesinde yapılan değişiklikle, AİHM 

içtihatlarına uyum, basının demokratik toplumlardaki fonksiyonunu 

yerine getirmesi ve kamunun bilgilenme hakkının kullanılmasının 

zedelenmemesi çerçevesinde, basının haber kaynaklarını açıklamaya 

zorlanmaması konusunda düzenleme getirilmiştir (Avrupa Birliği 

Uyum Yasa Paketleri, 2004: 71).  

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun (CMUK) 316. 

maddesi değişikliğiyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 

tebliğnamesini sanığa veya müdafiine bildirmesinin sağlanması amaç-

lanmıştır. Bu kapsamda, AİHM içtihatları da göz önünde 

bulundurularak, savunma hakkının kuvvetlendirilmesi hedeflenmiştir.  

Dernekler Kanunu’nda yapılan değişikliklerle; kurulması 

yasak derneklerle ilgili kısıtlamalar daraltılarak, dernek kurma 

özgürlüğü genişletilmiştir. Üye olma hakkına ilişkin 16. maddede 

yapılan değişiklikle, tüzel kişilerin de derneklere üye olabileceğine 

ilişkin düzenleme yapılmış, 18. maddede yapılan değişiklikle de 

derneklere üye olan tüzel kişilerin oy hakkını kullanmalarına imkân 

tanınmıştır. Bildiri yayınlanmasına ilişkin 44. maddede, derneklerin 

bildiri, beyanname ve benzeri yayınları ile ilgili olarak, bunların 

yayınlanması için dernek yönetim kurulu kararı ve üyelerinin 

imzalarının bulunmasının getirdiği uygulamaya ilişkin zorluklar ve ön 

bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca, yapılan diğer bir 

değişiklikle, Anayasanın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti"ne 

ilişkin 26. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, "kanunla 

http://www.tbmm.gov.tr/
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yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı" ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır. Bu çerçevede, düşünce ve ifade özgürlüğünün 

kapsamının genişletilmesi amaçlanmıştır (4778 S K, 

www.tbmm.gov.tr , 2012). 

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetlerine 

ilişkin 11. madde ile yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki 

faaliyetlerine ilişkin 12. madde yürürlükten kaldırılmıştır (Avrupa 

Birliği Uyum Yasa Paketleri,2004:71).  

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 4. fıkrası yürürlükten 

kaldırılarak, adi suçlarda yakalanan veya tutuklanan şahısların hakla-

rına ilişkin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin Devlet 

Güvenlik Mahkemeleri’nin görevine giren suçlarda da uygulanması 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede, özellikle yakalanan şahsın gözaltı 

süresinde avukat yardımından faydalanma hakkı tanınmaksızın alınan 

ifadelerin yargılama sırasında delil olarak kullanılmasının, AİHM'nin 

adil yargılanmaya ilişkin 6. maddesinin ihlâli kararlarına yol 

açmasının ve AİHM'de işkence ve kötü muamele konularında 

aleyhimize ihlâl kararlarının verilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır 

(Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 2004: 72).  

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu’nun 7. maddesi 

değişikliğiyle, insan hakları ihlâlleri ile ilgili başvurularda azami 

cevap süresi "3 ay"dan "60 gün"e indirilmiştir. Bu sayede bu tür 

başvuruların daha kısa sürede cevaplandırılmaları hukuki güvence 

altına alınmıştır. Ayrıca, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’un 2. maddesi değişikliğiyle, tüm 

kamu görevlilerinin işkence ve kütü muamele iddiaları idari izin 

prosedürü kapsamı dışında tutularak yargılanmalarına imkân 

sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir (Avrupa Birliği Uyum Yasa 

Paketleri, 2004: 73).  

Türk Medeni Kanunu’nun 91. maddesi değişikliğiyle, 

Türkiye'de kurulan derneklere ilişkin Bakanlar Kurulu'ndan izin alma 

prosedürü madde metninden çıkarılmış, Türk Medeni Kanunu’nun 92. 

http://www.tbmm.gov.tr/
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maddesi değişikliğiyle de yabancı derneklerin Türkiye'deki 

faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu'nda bulunan yetki, 

Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınmak kaydıyla İçişleri Bakanlığı’na 

verilmiştir.  

Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. maddesi değişikliğiyle, bir si-

yasi parti hakkında kapatılma davasının açılması ile ilgili 

düzenlemeler "Anayasada yazılı nedenler"e münhasır hale 

getirilmiştir. Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesi 

değişiklikleriyle "parti kapatma" hususu madde kapsamından 

çıkarılmış ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı’nın istemlerine karşı siyasi 

partiye yargısal başvuru hakkının tanınması hedeflenmiştir. Siyasi 

Partiler Kanunu’nun 104. maddesinde yapılan değişiklikle, 

Anayasanın 69. maddesi değişikliğine paralel olarak, siyasi partilerin 

kapatılması şekilleri yeniden düzenlenmiş ve "kapatma" yaptırımı 

yerine ilgili siyasi partinin "Devlet yardımından kısmen veya 

tamamen yoksun bırakılması" yaptırımı getirilmiştir (Avrupa Birliği 

Uyum Yasa Paketleri, 2004:75).  

Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde yapılan değişiklikle 

de işkence ve kötü muamele suçlarında verilen cezaların para cezasına 

veya tedbirlerden herhangi birine çevrilemeyeceği ve erteleneme-

yeceği düzenlenmiştir. Böylece bu suçları işleme açısından 

caydırıcılık unsurunun getirilmesi hedeflenmiştir.  

Vakıflar Kanunu’nun 1. maddesi değişikliğiyle, Üçüncü Uyum 

Paketi çerçevesinde cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerine 

ilişkin olarak getirilen Bakanlar Kurulu şartı kaldırılmış ve bu konuda 

"Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni" şartı getirilmiştir. Bu sayede 

cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerine ilişkin prosedür 

kolaylaştırılmıştır (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 2004:75).  

 

2.5.Beşinci Uyum Yasası (4793 Sayılı Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) 

4 Şubat 2003 tarihinde 4793 sayılı yasa ile yürürlüğe giren 

beşinci uyum paketiyle, yargılamanın iadesi ve dernek kurma 
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özgürlüğü alanında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Beşinci uyum 

paketinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nda AİHM kararları ışığında yargılamanın 

iadesine imkân veren düzenlemelerle ilgili bazı önemli değişiklikler 

yapılmıştır.  

Yasa ile kesinleşmiş kararlar açısından kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren; yeni başvurular açısından ise kararın 

kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yargılamanın iadesi talebinde 

bulunmak imkânlı hale getirilmiştir. Ayrıca, AİHM kararları ışığında 

yargılamanın iadesine gidebilme konusunda Üçüncü Uyum Paketinde 

yer alan hükümlerden farklı olarak, “İhlâlin tazminatla giderilmeyecek 

sonuçlar doğurduğunun anlaşılması" şartı madde kapsamından 

çıkartılmıştır  (4793 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

Yargılamanın iadesine ilişkin hükümlerin, Kanunun yürürlüğe 

girmesiyle işlerlik kazanacağına ve kesinleşmiş kararlar ile yeni 

başvurular açısından hemen uygulanacağına ilişkin değişiklikler 

yapılmıştır. Yargılamanın iadesine ilişkin talebin incelenmesi 

konusundaki Yargıtay’ın değerlendirmesi madde kapsamından 

çıkarılmış ve talebin doğrudan ilgili kararı veren ilk derece 

mahkemesine yapılması esası getirilmiştir (4793 S K, 

www.tbmm.gov.tr , 2012). 

 

2.6. Altıncı Uyum Yasası (4928 Sayılı Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) 

19 Temmuz 2003 tarihinde 4928 Sayılı Kanunla yürürlüğe 

giren altıncı uyum paketiyle, birçok yasada değişiklik yapılmıştır. İlk 

olarak, 4771 Sayılı Kanun’un l/A maddesinde yapılan değişiklikle, 

ölüm cezasının savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında Türk 

mevzuatından çıkarılması amacıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli 

Parkı Kanunu’nda yer alan ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına 

dönüştürülmüştür.  

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/
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Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun madde 

31/1’de yapılan değişikliklerle, yakalanan ve tutuklanan şahısların 

haklarına ilişkin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin, 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda da 

uygulanabilmesi sağlanmıştır (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 

2004: 78).  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 

AİHM kararları ışığında yargılamanın iadesine ilişkin olarak; hukuk 

ve ceza davaları açısından mümkün olan Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararları ışığında yargılamanın iadesi yoluna başvurmanın 

idari davalar açısından da olanaklı kılınması sağlanmıştır.  

İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, farklı din ve inançlara 

sahip bireylerin ibadet yerlerine ilişkin özgürlükler genişletilmiştir. 

Ayrıca, Nüfus Kanunu’nda yapılan değişiklikle, isim koyma yasağı 

konusundaki kriterler daraltılarak, farklı kültürlere ve örf-âdetlere 

sahip bireylerin özel hayatlarına ve aile hayatlarına ilişkin özgürlükler 

korunmuştur (4928 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun’da yapılan değişikliklerle; Türk vatandaşlarınca günlük 

yaşamda geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın 

yapılması imkânının, hem kamu hem de özel radyo ve televizyon 

kuruluşları vasıtasıyla sağlanması yasal güvenceye kavuşturulmuştur.  

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nda yapılan 

değişikliklerle; denetim konusundaki sınırlama sebepleri azaltılmış, 

Denetleme Kurulunun oluşumundan Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği çıkartılmış ve yetkili merciin kararı bakımından hâkim 

güvencesi getirilmiştir (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri,2004:79).  

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanun’da yapılan değişikliklerle, düşünce ve ifade özgürlüğü 

bağlamında, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) özel radyo ve 

televizyon kuruluşlarına yönelik yaptırım yetkisi azaltılmıştır. 

Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişikliklerle; Terörle 

Mücadele Kanunu’nun terör tanımıyla ilgili 1. maddesinde, terör 

http://www.tbmm.gov.tr/
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suçunun oluşmasında şiddet ve cebir şartı getirilmiştir (Avrupa Birliği 

Uyum Yasa Paketleri, 2004:79).  

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, "Namus için 

çocuk öldürme" suçunun failine verilen ceza ağırlaştırılmış ve "Töre 

cinayetleri" olarak bilinen durumlarda fiilin cezasında indirim 

yapılmasını içeren madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

2.7. Yedinci Uyum Yasası(4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) 

4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun, 7 Ağustos 2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yasa ile düşünce ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi için ilgili 

kanunlarda değişiklik yapılmıştır.  

Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 11. maddesinde yapılan değişiklikle; Askeri Ceza 

Kanunu’nun 58. maddesinde belirtilen Türk Ceza Kanunu’nun 

askerleri isyan ve itaatsizliğe teşvik ile halkı askerlikten soğutmak ve 

milli mukavemeti kırma gibi fiillerle ilgili 153., 155. ve 161. 

maddeleriyle düzenlenmiş suçların barış zamanında siviller tarafından 

işlenmesi halinde bu suçlara ilişkin davaların, askeri mahkemelerde 

görülmeyeceği düzenlenmiştir (Avrupa Birliği Uyum Yasa 

Paketleri,2004:81).  

İşkencenin önlenmesi bağlamında, Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu’na eklenen bir madde ile işkence ve kötü muamele suçlarına 

ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların acele işlerden sayılacağı 

düzenlenmiştir (4963 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

Dernekler Kanunu’nun 1. ve 4. maddelerinde yapılan 

değişikliklerle, tüzel kişilerin de dernek kurabileceklerine ilişkin 

olarak açık hüküm getirilmiş; dernek kurma ile ilgili olarak mevcut 

sınırlamalar daraltılmış; derneklere üye olamayacakların kapsamı 

daraltılmıştır. Bu çerçevede, Türk Ceza Kanunu’nun 312’nci 

maddesinden dolayı mahkûm olanlara ilişkin derneklere üye olma 

konusundaki belirli süreli yasaklama yürürlükten kaldırılmıştır. 

http://www.tbmm.gov.tr/
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Ayrıca, Dernekler Kanunu’nun 38. maddesi değişikliğiyle de, yüksek 

öğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin öğrenci dernekleri kurma 

konusundaki özgürlükleri genişletilmiştir. Dernekler Kanunu’nun 10. 

maddesi değişikliğiyle, birden çok ilde faaliyette bulunacak 

derneklerin kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğu ile tüzüklerinin 

İçişleri Bakanlığı tarafından incelenmesinin azami süresi "doksan" 

günden "altmış" güne indirilerek, prosedürün hızlandırılması amaçlan-

mıştır. Ayrıca, Dernekler Kanunu’nun 31. maddesi değişikliğiyle, tüm 

derneklere il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla şube açabilme 

imkânı getirilmiş ve şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 

altı aydan beri ikamet etme zorunlulukları yürürlükten kaldırılmıştır 

(Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 2004: 82).  

Derneklerle ilgili özgürlüklerin genişletilmesi çerçevesinde, 

Medeni Kanun’un 56., 64. ve 82. maddelerinde yapılan 

değişikliklerle, tüzel kişilerin de dernek kurabilecekleri açıkça 

düzenlenmiştir  (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri,2004:82). 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 15. ve 16. 

maddeleri değişiklikleriyle, aynı günde aynı il sınırı içinde veya bir 

bölge valiliğine bağlı illerde birden fazla toplantı yapılmak istenmesi 

halinde, toplantıların bir kısmını erteleme konusundaki azami süre 

"otuz" günden "on" güne indirilmiştir. Kanunun 17. maddesi 

değişikliğiyle, belli sebeplerle toplantı yasaklama sadece "suç 

işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması" durumuyla 

sınırlanmış ve bu konudaki erteleme konusundaki azami süre de "iki 

ay"dan "bir ay"a indirilmiştir. Yine aynı kanunun 19. maddesinde 

yapılan değişiklikle, valilerin belli sebeplerle il veya ilçelerde bütün 

toplantıların yasaklama konusundaki yetkileri "suç işleneceğine dair 

açık ve yakın tehlike mevcut olması" durumuyla sınırlanmıştır. 

Ayrıca, maddede yapılan diğer değişikliklerle, erteleme ve yasaklama 

konusundaki azami süre de "üç ay"dan "bir ay"a indirilmiştir (Avrupa 

Birliği Uyum Yasa Paketleri, 2004: 84).  

TCK’nun 159. maddesinde yapılan değişiklikle "Türklüğü, 

Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevi şahsiyetini, 
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Bakanlıkları, devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya 

adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif suçunu işleyenlere 

verilecek hapis cezasının alt sınırı "bir seneden" "altı aya" 

indirilmiştir. Ayrıca, maddede tanımlanan eylemlerin, yalnızca 

eleştirmek amacıyla yapılan düşünce açıklamalarını içermesi halinde 

ceza gerektirmemesi güvence altına alınmıştır (Avrupa Birliği Uyum 

Yasa Paketleri,2004:85). 

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan 

değişiklikle, AİHM’nin bu alanda aradığı kriterlerin karşılanması 

amacıyla “şiddete başvurmaya teşvik” unsuru madde metnine 

eklenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 426. ve 427. maddelerinde 

gerçekleştirilen değişikliklerle, "halkın ar ve hayâ duygularını inciten 

veya cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte, genel ahlaka 

aykırı" nitelikteki "basılı veya basılı olmayan eserlerle ilgili suçların 

oluşumunda bilim ve sanat eserleri ile edebi değere sahip olan eserler 

kapsam dışına alınmıştır. Ayrıca, suçlara ilişkin olarak düzenlenen 

cezalardan biri olan ilgili evrakın veya eşyanın "imha"sı hususu da 

madde metninden çıkarılmıştır (Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri, 

2004:85).  

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının 

Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’un 2. 

maddesi değiştirilmesiyle Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında 

geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine 

yönelik olarak, ayrı bir bina tesis edilmeksizin, mevcut kurslarda 

öğrenimine imkân sağlamak amaçlanmıştır. Maddede yapılan diğer bir 

değişiklikle, yürütmenin işlevselliğinin sağlanmasına yönelik olarak, 

Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı dillerin tespitinde 

Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünün alınmasına ilişkin hüküm 

madde metninden çıkarılmıştır (Avrupa Birliği Uyum Yasa 

Paketleri,2004:86).  
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2.8. Sekizinci Uyum Yasası (5170 Sayılı TC Anayasasının 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun) 

Sekizinci reform paketiyle Anayasamızda değişiklikler 

öngören 5170 Sayılı Kanun 22.05.2004 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Kanunla Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen 

eşitlik ilkesine, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında yer alan eşitlik 

esasına paralel olarak “her alanda kadın ve erkeğin eşit olduğu ve 

devletin bu eşitliği sağlamakla yükümlü olduğu” esası eklenmiştir 

(5170 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

Kanunun 2. maddesi ile Anayasamızın 15. maddesinde yer 

alan “ölüm cezası” ibaresi, ölüm cezasının temelli kaldırılmasına 

yönelik 38. madde değişikliğine paralel olarak madde metninden 

çıkarılmış; Anayasanın 17. maddesinde yer alan "Mahkemelerce 

verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile" ibaresi de kanunun 

3. maddesi ile metinden çıkarılmıştır (5170 S K, www.tbmm.gov.tr , 

2012). 

Anayasamızın 17. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin yaşama, 

maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu 

belirtildikten sonra, 2. fıkrasında tıbbi zorunluluklar dışında kişinin 

vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı hüküm altına alınmış, 3. 

fıkrasında ise kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı, kimseye 

insan onuruyla bağdaşmayan ceza verilemeyeceği somutlaştırılmıştır. 

5170 Sayılı Kanunla ölüm cezaları yaşam hakkının istisnası olmaktan 

çıkarılmıştır.  

5170 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ile basın araçları Anayasanın 

koruması altına alınmıştır. Basın araçlarının suç aleti olduğu 

gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemeyeceği, işletmekten 

alıkonulamayacağı hükmü getirilmiştir. Değişikliğin en önemli 

maddesi olan 5. madde ile de; Anayasanın suç ve cezalara ilişkin 

esaslarını düzenleyen 38. maddesi değiştirilmiştir. 38. maddede 

yapılan değişiklikle ölüm cezası ve genel müsadere cezası 

verilemeyeceği hüküm altına alınmış ve ölüm cezasını tamamen 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/
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kaldırmaya yönelik olarak da Anayasanın 15., 17. ve 87. maddesinde 

değişiklikler yapılmıştır (5170 S K, www.tbmm.gov.tr,  2012). 

Kanun’un 6. maddesiyle, TBMM’nin görevlerinin sayıldığı 

kısımda geçen "mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının 

yerine getirilmesine" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. Bu 

sayede ölüm cezası Türk mevzuatından tamamen çıkarılmıştır.   

Anayasa’nın 90. maddesine eklenen “Usulune göre yürürlüğe 

konulmuş  temel hak ve  özgürlüklere  ilişkin  milletlerarası  

antlaşmalarla kanunların  aynı konuda  farklı hükümler içermesi  

nedeniyle çıkabilecek  uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma 

hükümleri esas alınır.”  şeklindeki (4709 S K)  fıkra ile temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmaların normlar hiyerarşisindeki 

yeri netlik kazanmış ve doktrin ve uygulamadaki fikir aykırılıklarının 

giderilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu sayede, insan hakları 

hukukunun, iç hukukta yasanın da üzerinde yer aldığı anayasal 

güvenceye bağlanmıştır.  

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluşunu düzenleyen 143. 

madde, kanunun 9. maddesi ile kaldırılarak, bu mahkemelerin yetki, 

sorumluluk ve işleyişinin AB ölçülerine uygun hale gelmesi 

amaçlanmıştır (5170 S K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

 

2.9. Dokuzuncu Uyum Yasası (5218 Sayılı Ölüm Cezasının 

Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun) 

5170 Sayılı Kanun’la ölüm cezalarının Anayasadan 15, 38. ve 

87. maddelerde yapılan değişiklikle kaldırılmasından sonra ve 

Anayasaya paralellik sağlanması amacı ile çıkarılan Ölüm Cezalarının 

Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun 21.07.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (5170 S 

K, www.tbmm.gov.tr , 2012). 

Kanunla çeşitli kanunlarda yer alan ölüm veya idam cezalarını 

gerektiren fiillerin yaptırımları “ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis 

cezası” olarak değiştirilmiştir. 5218 Sayılı Kanun,  anayasayı ölüm 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/
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cezasına ilişkin ibarelerden temizleyen 5170 Sayılı Kanun’un  anayasa 

dışındaki mevzuatı temizleyen muadili olarak nitelendirilebilir.  

 

3. Uyum Yasalarıyla Genel Olarak Sağlanan Gelişmeler ve 

Yapılması Gerekenler 

Avrupa Birliğine adaylık süreci içerisinde, uyum yasaları 

kapsamında yapılan birçok yasal değişiklikle insan hakları alanındaki 

ulusal mevzuatımızın büyük ölçüde Avrupa normlarına uyumu 

sağlanmıştır.  

Yaşam hakkına ilişkin Ulusal Program hedefleri kapsamında, 

uyum yasalarıyla, hem anayasamızın hem de diğer mevzuatın yaşama 

hakkına ilişkin hükümleri büyük oranda Avrupa standartlarına 

ulaştırılmıştır. Bu kapsamda, 4771 Sayılı Üçüncü Uyum Yasası ile 

idam cezası, savaş ve yakın savaş tehlikesi hariç kaldırılmıştır. 

Sonrasında ise, değiştirilen anayasa hükmünün işlerliğinin sağlanması 

amacıyla, anayasamızın diğer maddelerinde ve ceza içeren yasalarda 

bulunan idam cezasına ilişkin hükümler, savaş ve yakın savaş tehlikesi 

dışında kaldırılmıştır. Daha sonra ise, ölüm cezalarını her koşulda 

kaldıran Avrupa Konseyi’nin 13. Protokolü’ne paralel olarak, 5170 

Sayılı Sekizinci Uyum Yasası ile idam cezası her koşulda kaldırılmış 

ve anayasamızda buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yine, 5218 

Sayılı Dokuzuncu Uyum Yasası ile anayasa dışındaki mevzuatta yer 

alan idam cezalarına ilişkin ibareler temizlenerek mevzuatımızın 

uyumu tamamlanmıştır. Uyum yasalarıyla, ölüm cezasının önce barış 

zamanlarında, daha sonra ise savaş ve savaş tehlikesi varlığının 

bulunduğu durumlar da dahil, her şartta kaldırılmasıyla, ulusal 

programlarda taahhüt edilen değişikliklerin tamamı yerine 

getirilmiştir. 

Yaşam hakkı alanında halen Avrupa standartları ile uyumlu 

olmayan düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu bağlamda TCK’nun 25. 

maddesi saptanan uyumsuz düzenlemelerin başında gelmektedir. 

AİHS uygulamasında savunma hakkının yalnızca bireylerin yaşam 

hakkına, vücut bütünlüğüne ve cinsel dokunulmazlıklarına ciddi 



 
KAÜ İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 4 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

174 

 

saldırı durumunda ve son çare olarak kullanılabileceği kabul 

edilmişken, TCK’nun 25. maddesinde bu istisnai durumlar biraz 

genişletilerek, bireylerin tüm hakları bu kapsama alınmıştır. Bu 

hakların içerisine mal varlığı hakları, mülkiyet ve diğer akla 

gelebilecek haklar girmektedir. Türkiye’nin herhangi bir başvuruda bu 

sebeple ihlal kararı ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Bu nedenle 

düzenleme Avrupa normları ile uyumlu değildir. Yine, mevzuatımızda 

halen bulunmakta olan ve güvenlik kuvvetlerine silah kullanma yetkisi 

veren kimi hükümler, yaşam hakkının Avrupa’da ulaştığı standartların 

ülkemizde yakalanmasını engellemektedir. 1402 Sayılı Sıkıyönetim 

Kanunu’nun 4. maddesinin 2. fıkrası,  2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 

Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi, 2559 Sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 162. maddesi ve 2692 Sayılı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 5. maddesi bu kapsamda 

sayılabilecek yasalardır. 

İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi alanında Ulusal 

Programlarla yeni Türk Ceza Kanunu'nun, yeni Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu'nun yasalaşması, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade 

Alma Yönetmeliği’nin çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca, insan 

hakları ihlâllerine meydan verilmemesi için güvenlik güçlerine gerekli 

eğitimin verileceği, işkence ve kötü muamele iddialarının derhal ve 

titizlikle soruşturulmasının sağlanacağı, yakalanan, gözaltına alınan 

veya tutuklananların avukatlarıyla görüşme ve yakınlarına haber 

verme haklarına ilişkin yasal hükümlerin titizlikle uygulanacağı, 

modern soruşturma teknikleri ve insan hakları ile kötü muamele 

ihlallerini önlemeye yönelik tıbbi muayene sisteminin etkili bir şekilde 

uygulanacağı taahhüt edilmiştir (Ulusal Program, 2008: 8). 

Uyum yasaları ile Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi 

Kanunu değiştirilmiştir. Ayrıca yapılan değişikliklerle, 01 Haziran 

2005’te yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’dan önceki ceza usul 

yasasının(CMUK) Avrupa standartlarına ulaştırılmasına çalışılmıştır. 

Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan 

tutuklunun bir yakınına veya belirlediği kişiye hâkim kararıyla 
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gecikmeksizin haber verilmesi, toplu olarak işlenen suçlarda azami 

gözaltı süresinin "7 gün"den "4 gün"e indirilmesi, işkence ya da 

zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle 

verilen kararlar sonucunda devletçe ödenen tazminatlardan dolayı 

sorumlu personele rücu edilmesi, gözaltı süresine ilişkin CMUK 

hükümlerinin Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin görev alanına giren 

suçlarda da uygulanması, yakalanan şahsın gözaltı süresinde avukat 

yardımından faydalanmaksızın alınan ifadelerinin yargılama sırasında 

delil olarak kullanılamaması, işkence ve kötü muamele suçlarına 

ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların acele işlerden sayılması gibi 

değişiklikler bu kabildendir. 

Uyum yasaları ile yapılan bu değişikliklerin tamamı, 01 

Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 Sayılı yeni Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nda; gözaltına alınma nedenlerinin şüpheliye 

anlayabileceği dille gecikmeksizin bildirilmesi ve gözaltına alınan 

kişinin yakınlarına haber verilmesi, gözaltı sürelerinin toplu suçlarda 

en çok dört gün, bireysel suçlarda ise bir günle sınırlandırılması, 

gözaltına alma kararlarına karşı şüphelilere itiraz etme hakkı 

verilmesi, yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor 

kullanılarak yakalanması hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek 

yakalanma anındaki sağlık durumunun belirlenecek olması, gözaltına 

alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı 

süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adlî mercilere sevk 

edilmesi işlemlerinden önce sağlık durumunun hekim raporu ile tespit 

edilmesi şeklinde sayılarak yasal güvenceye bağlanmıştır (5271 SK). 

Uyum yasalarıyla, işkence suçlarının failleri olan kamu 

görevlilerinin caydırılması ve suçların işlenmesinin önlenmesi 

açısından gerekli tedbirler de alınmıştır. Bu bağlamda; memurların 

soruşturulması için gerekli olan idari izin prosedürü işkence suçları 

bakımından kaldırılmış, işkence ve kötü muamele suçlarına ilişkin 

yargılamaların makul süre içerisinde bitirilmesi için bu suçlara ilişkin 

yargılamaların acele işlerden sayılması yasal zorunluluk haline 

getirilmiş, işkence suçlarından dolayı verilen hapis cezalarının paraya 
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çevrilemeyeceği ve ertelenemeyeceği hükme bağlanmış ve bu 

suçlardan dolayı ödenen tazminatlar için ilgili kamu görevlisine rücu 

imkânı getirilmiştir.  

Uyum Yasaları ile işkence ile mücadele alanında yapılan 

değişikliklerle, mevzuatın ve uygulamanın uluslararası standartlara 

ulaştığı ilerleme raporlarında belirtilmiştir. İşkence veya kötü 

muamele suçlamalarına ilişkin idarî soruşturmaların, suçlanan 

polislerin çalışma arkadaşları tarafından yapılması, kolluk 

kuvvetlerinin, kısa hapis cezaları almaları ya da cezalarının tecil 

edildiği iddiasında bulunulması, kolluk kuvvetlerinin özellikle gözaltı 

merkezleri dışında orantısız güç kullanması eleştirilen konular 

arasında yer almıştır.  

Yapılan değişiklikler, ilerleme raporları ve AİHM içtihatlarıyla 

birlikte değerlendirildiğinde, işkence ve kötü muamele yasağı 

yönünden mevzuatımızın genel olarak Avrupa normlarıyla uyumlu 

olduğu görülmektedir. Uluslararası kuruluşların işkence ve kötü 

muamele olaylarının engellenmesi için önerdiği düzenlemelerin büyük 

çoğunluğu CMK’da yer almıştır. Yakalama ve gözaltı yönetmeliği de 

bu önlemlere göre hazırlanmıştır.  

Bununla birlikte, işkence ve kötü muamele yasağını 

düzenleyen TCK’nun 94. ve 96. maddelerinin unsurlarının açık 

olmaması, suçun sübutu konusunda sıkıntılara neden olmaktadır. 

Uygulamada, anılan sıkıntı nedeniyle bazı sorunlar yaşandığı da 

görülmektedir. Bu durum, düzenlemelerin eleştirilmesine neden 

olmuştur. TCK’nun anılan maddelerinde, işkence ve eziyet suçunun 

unsurları açık bir biçimde belirlenmemiştir. Bu nedenle bu normların 

BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi’nin 1. maddesinde belirlenen 

tanıma göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

İşkence ve kötü muamele olaylarının büyük kısmı gözaltına 

alma, nezarethanede bulunma gibi durumlarda ortaya çıktığından, 

görevlilerin tutumu ve davranışları önem kazanmaktadır. Adli 

görevlilerin tutum ve davranışlarının evrensel standartlara 
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ulaştırılabilmesi için etkili bir adli kolluk kurumunun oluşturulması da 

gerekmektedir. 

İfade özgürlüğü alanında ulusal programlarla, düşünce suçları 

olarak kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun 312. ve 159. maddeleri ile 

Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. ve 8. maddelerinin gözden 

geçirilmesi, RTÜK Kanunu'nun gözden geçirilmesi, basın suçlarının 

kapsamı ve öngörülen cezalarla ilgili olarak Basın Kanunu'nun gözden 

geçirilmesi, Siyasî Partiler Kanunu’nun değiştirilmesi ve yeni Türk 

Ceza Kanunu’nun yasalaştırılması taahhüt edilmiştir.   

Düşünce suçları olarak kabul edilen 765 Sayılı Eski Türk Ceza 

Kanunu‘nun 159. ve 312. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 

7. ve 8. maddelerinde değişiklikler yapılarak, suçların kapsamı ve 

içerdikleri cezalar, çıkarılan uyum yasalarıyla daraltılmıştır. Ayrıca, 

basın suçları nedeniyle öngörülen hapis cezalarının kaldırılması, basılı 

eserlerin kapatılma sürelerinin kısaltılması, suç oluşturan kimi 

yayınların toplanılması ve imhası konusundaki hükümlerin 

kaldırılması, basın özgürlüğü alanında insan hakları standartlarımızın 

yükseltilmesini sağlamıştır. 765 Sayılı Kanun’un  159 ve 312. 

maddelerinde yapılan düzenlemeler, ilişkili olduğu özgürlükler 

genişletilerek 5237 Sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda  da 

korunmuştur.   

Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak 

kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkânının 

sağlanması ve günlük yaşamda geleneksel olarak kullanılan dil ve 

lehçelerin öğrenilmesine yönelik değişiklikler de, sayılabilecek diğer 

iyileştirici adımlardır.   

Uyum yasaları ile ifade özgürlüğü alanında, basının 

demokratik toplumlardaki fonksiyonunu yerine getirmesi çerçevesinde 

olumlu adımlar atılarak, mevzuatımız büyük oranda Avrupa 

standartlarına ulaştırılmıştır. 

İlerleme raporlarında, ifade özgürlüğü alanında, genel olarak 

açık tartışma ortamının devam ettiği ve düşünce suçları nedeniyle 

açılan dava sayısının azaldığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, 
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gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve insan hakları savunucuları 

hakkında açılan çok sayıda dava ve soruşturma ile medya üzerindeki 

gereksiz baskılarla ifade özgürlüğünün uygulamada göz ardı 

edilmekte olduğu dile getirilmiştir.  Mevcut mevzuatın, ifade 

özgürlüğünü AİHS’ye ve AİHM içtihatlarına uygun şekilde yeterince 

güvence altına almadığı ve yargının kısıtlayıcı yorumlarda 

bulunmasına izin verdiği ifade edilmiştir (Türkiye İlerleme Raporu, 

2011:27).. 

Düşünce suçları alanında yapılan mevzuat değişiklikleriyle, 

765 Sayılı Eski Ceza Yasası’nın 159. ve 312. maddelerinde 

düzenlenen suçların kapsamının daraltılması ve cezaların azaltılması 

yönünde süregelen eğilim, 5237 Sayılı Kanun’a da yansıtılmıştır. 

Bununla birlikte, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörizmin 

geniş tanımından kaynaklanan ifade özgürlüğü kısıtlamaları halen 

problem yaratmaya devam etmektedir. Özellikle Terörle Mücadele 

Kanunu’nun 6. ve 7. maddelerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Özgürlük ve güvenlik hakkı alanında, ulusal programlarla, 

Anayasa'nın 19/6. maddesinin gözden geçirilmesi, yeni Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun yasalaşması ve Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanmıştı. Anılan 

taahhütler kapsamında, özgürlük ve güvenlik hakkı alanında, Devlet 

Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmış, Anayasanın 19. maddesi ve eski 

ceza usul yasası(CMUK) hükümleri, uyum yasalarıyla değişikliğe 

uğratılarak, Avrupa normlarına uyumlu hale getirilmiş ve yakalanan 

kişinin en geç 48 saatlik süre içerisinde hâkim karşısına çıkarılması 

temin edilmiştir. Bu sürenin toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak 

uygulanması kabul edilmiştir. 01 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 

5271 Sayılı Ceza Usul Yasası, 91. maddesi ile gözaltı süresini 24 saate 

indirmiştir. Ayrıca, madde de gözaltı işlemine ilişkin itiraz imkânı 

bulunduğu da belirtilmiştir. Anılan değişikliklerle özgürlük ve 

güvenlik hakkını düzenleyen mevzuatımız, büyük oranda Avrupa 

standartlarına ulaştırılmıştır (5271 S K). 
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Özgürlük ve güvenlik hakkı kapsamında ilerleme raporlarıyla 

genel olarak, gözaltında işkence ve kötü muamele olaylarını önleyen, 

polis nezaretindeki tutukluların tıbbi incelenmesini de içeren kapsamlı 

bir teminat listesi ile tutuklu haklarının koruma altına alındığı 

belirtilmiş ancak tutuklama sırasında ve gözaltı merkezleri dışında 

işkence ve kötü muamele vakalarının azalarak devam ettiği 

belirtilmiştir (Türkiye İlerleme Raporu, 2010:18). 

Ülkemizdeki tutukluluk süreleri mevzuat bakımından Avrupa 

uygulamaları ile uyumlu olmakla birlikte, tutuklu devam eden 

yargılamaların uzun sürmekte olması, hem adil yargılanma hem de 

özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından eleştirilere neden olmaktadır. 

Bu nedenle, tutukluluk sürelerine ilişkin mevzuatımızın gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. Halen, mecliste, uzun tutukluluk süreleri 

konusunda kurulan komisyon, çalışmalarını sürdürmektedir.    

Özel hayatın gizliliği alanında ulusal programlarda doğrudan 

bir taahhüt bulunmamaktadır. Bu alanda uyum yasaları ile yapılan tek 

değişiklikle, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun’un 4/f ve 4/v maddeleri değiştirilerek “kamu 

çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel hayatının 

yayın konusu yapılmaması” ifadesi ve muğlâk bir ifade olan 

“karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa ve şiddet eğilimlerini körükleyici” 

ifadeleri madde metninden çıkarılmıştır. Anılan muğlâk ve çelişkili 

ifadelerin madde metninden çıkarılması ile özel hayatın gizliliğine 

yönelik teminat genişletilmiştir. İlerleme raporlarında da bu alana 

ilişkin eleştiri bulunmamaktadır (Türkiye İlerleme Raporu,2010:21). 

Adil yargılanma hakkı alanında, ulusal programlarla, 

Anayasa'nın DGM’lere ilişkin hükümleri ile DGM Kanunu'nun 

gözden geçirilmesi, savunmanın güçlendirilmesi ve Avukatlık 

Kanunu'nun çıkarılması, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 

yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu'nun modernize edilmesi 

için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, hâkim ve savcılar için 

insan hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hakkında 
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periyodik meslek içi hizmet eğitim programları düzenlenmesi 

öngörülmüştür. 

Adil yargılanma hakkına ilişkin olarak uyum yasaları 

kapsamında yapılan değişikliklerle, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin 

görev alanına giren suçlardan dolayı yakalanan veya tutuklanan 

kişinin müdafii ile yalnız görüşmesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-

sı’nın tebliğnamesini sanığa veya müdafiine bildirmesi, adi suçlarda 

yakalanan veya tutuklanan şahısların haklarına ilişkin Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin DGM’lerin görev alanına 

giren suçlarda da uygulanması, DGM’lerin tamamen kaldırılması ve 

yargılamanın iadesine ilişkin kapsamın genişletilmesiyle hukuki 

tazmin imkânlarının kuvvetlendirilmesi alanlarında değişiklikler 

yapılmıştır. Anılan değişikliklerle, bu alanda mevzuatımız Avrupa 

standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.  

Ülkemizin adil yargılanma hakkı kapsamındaki durumu, 

ilerleme raporlarında, DGM’lerin kapatılmasından önce ve sonra 

farklı değerlendirilmiştir. Bu alanda DGM’lerin kaldırılmasından önce 

yoğun eleştiriler bulunmakta iken DGM’ler kapatıldıktan sonra 

eleştiriler nispeten azalmıştır. Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri 

Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve Bölgesel İstinaf Mahkemelerinin 

Kuruluşuna İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesi ve HSYK’nun 

yapısının değişmesiyle bu alanda da önemli ilerleme kaydedildiği 

belirtilmiştir. 

Bununla birlikte, adil yargılanma hakkı bakımından da Avrupa 

normlarına uyumlu olmayan kimi düzenlemeler hala varlığını 

sürdürmektedir. Adil yargılanma hakkının en önemli öğesinden biri 

mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmasıdır. Bu bakımdan 

mahkemeyi oluşturan hâkimlerin özlük hakları önem arz etmektedir. 

Anayasada hâkimlerin bağımsız olduğu belirtilmiş ancak hâkimlik ve 

savcılık başlığını taşıyan 140. maddenin 6. fıkrasında hâkimler ve 

savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğu 

ifade olunmuştur. 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda da 

hâkimlerin idari yönden Adalet Bakanlığı’na tabi olduğu kabul 
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edilmiştir. Hâkimlerin idari yönden de olsa herhangi bir merciye bağlı 

olmasının bağımsızlık konusunda kuşku doğurduğu açıktır. Bu durum 

AB Komisyonu’nun ilerleme raporlarında eleştiri konusu yapılmıştır 

(2010 Türkiye İlerleme Raporu, 2010,12).  

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 5. maddesinde 

“Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler hariç 

olmak üzere hakim ve savcılar üzerinde gözetim hakkına sahiptir.” 

şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.  Adalet Bakanı’nın yönetsel 

görevlerle alakalı da olsa, hakimler üzerinde denetim hakkına sahip 

olması yargıçlık teminatı ve mahkeme ve yargıçların bağımsızlığı 

ilkesine tamamen aykırıdır. Bu hükmün hem 2802 Sayılı Kanun’dan 

hem de Anayasanın 140. maddesinden çıkarılması gerekmektedir.  

Örgütlenme ve toplanma özgürlüğü alanında ulusal 

programlarla, sivil toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal 

demokrasinin uzantısı niteliğindeki kurumsal yapılanmanın anayasal 

güvenceye kavuşturulması, dernek kurma özgürlüğü ile toplantı ve 

gösteri yürüyüşleriyle ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi, derneklerle 

vakıflar ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin yasal ve idari 

değişikliklerin etkili bir şekilde uygulanacağı taahhüt edilmiştir 

(Ulusal Program, 2008: 9). 

Uyum yasaları ile hacim bakımından en fazla değişiklik 

örgütlenme, toplanma özgürlüğü alanında yapılmıştır. Bu kapsamda, 

dernek kurucusu olamayacak kişilere ilişkin yasa kapsamı daraltılmış, 

bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyelerinin Anayasa 

Mahkemesi’nin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren 

beş yıl süreyle dernek kurucusu olamayacağına ilişkin hüküm madde 

metninden çıkarılmış, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde ırk, din, 

mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu 

ileri sürmek veya Türk dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri 

korumak, geliştirmek veya yaymak amacı çerçevesinde dernek 

kurulması yasak kapsamından çıkarılmış, derneklerin tüzük ve diğer 

dernek mevzuatının yazımında kanunla yasaklanmış dilleri 

kullanmaları yasak kapsamından çıkarılmış, derneklerin uluslararası 
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faaliyet yasağı yürürlükten kaldırılmış, yabancı dernek ve kuruluşlarla 

ilişki konusunda izin sisteminden bildirim sistemine geçilmiş, siyasi 

partilerin kapatılması seçeneğine alternatif olarak devlet yardımından 

yoksun bırakılması yönünde düzenlemeye gidilmiş, siyasi partilerin 

kapatılması ile ilgili olarak "odak kriteri" getirilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışında ve yurt 

dışında kurulan derneklerin de Türkiye'deki faaliyetlerini kolaylaştırıcı 

hükümler getirilmiş, dernek kütüğü ve kayıt işlerinin, İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde ve tek elde toplanması sağlanmış, kamu hizmeti 

görevlilerinin dernek kurmalarının önündeki engel kaldırılmış, öğrenci 

sayılan kişilere derneklerle ilgili olarak konulan kısıtlamalar sona 

erdirilmiş, dernekler ile ilgili hizmetleri yürütme görevi Emniyet 

Genel Müdürlüğü’nden alınarak, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 

kurulan Dernekler Daire Başkanlığı’na devredilmiş, Türkiye'deki 

azınlıklara ait cemaat vakıflarının taşınmazları konusu çözüme 

kavuşturulmuş, siyasi parti hakkında kapatılma davasının açılması ile 

ilgili düzenlemeler "Anayasada yazılı nedenler"e münhasır hale 

getirilmiş, tüm derneklere il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla 

şube açabilme imkânı getirilmiş, tüzel kişilerin de dernek 

kurabilecekleri açıkça düzenlenmiş ve bu düzenlemeye paralel olarak 

usul değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. 

Toplanma özgürlüğü alanında ise; toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkının kullanılmasında 21 yaş yerine 18 yaşını 

doldurmuş olmak yeterli görülmüş, düzenleme kurulu başkan ve 

üyelerinin toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının 

bulunması ve bunların belgelendirilmesi zorunluluğu kaldırılmış, 

amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağına ilişkin 

anayasa hükmü ortadan kaldırılmış, toplantının yasaklanması veya 

ertelenmesi konusundaki sınırlama sebepleri azaltılmış, belli 

sebeplerle toplantının yasaklanması sadece suç işleneceğine dair açık 

ve yakın tehlikenin mevcut olmasına münhasır kılınmıştır.   

İlerleme raporlarında, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 

mevzuatın, büyük ölçüde AB standartları ile uyumlu olduğu 
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belirtilmiştir. Bununla birlikte, siyasal partilerin kapatılması ile ilgili 

olarak, anayasa dâhil, yasal çerçevede yapılması gereken değişiklikler 

hususunda herhangi bir adım atılmadığı belirtilerek bu durum 

eleştirilmiştir ( 2011 Yılı İlerleme Raporu, 2011:27).  

Yapılan bu önemli değişiklikler sonrasında mevzuatımız, 

örgütlenme ve toplanma özgürlüğü yönünden büyük oranda Avrupa 

normları ile uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, parti kapatılmasına 

ilişkin düzenlemenin Avrupa standartları ile uyumlu olduğunu 

söyleme olanağı bulunmamaktadır. Zira AİHM şiddete yönelmeyen ve 

demokrasiye zarar vermeyen ve fakat belli bir etnik kökene vurgu 

yapan veyahut devletin yapısını tartışmaya yönelik parti 

programlarının sözleşmeyi ihlal etmediği sonucuna varmaktadır. 

Anılan hükümlerin Avrupa standartları ile uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

Ayrımcılıkla mücadele alanında, ulusal programlarla BM Her 

Türlü Irk Ayırımının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'nin 

sonuçlandırılacağı, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip oldukları 

ilkesine Anayasa’da yer verileceği, kadın-erkek eşitliği alanında 

önemli değişiklikler getiren Türk Medenî Kanunu Tasarısı'nın 

yasalaştırılacağı ve bu alandaki uluslararası sözleşmelerin kabul 

edileceği taahhüt edilmiştir. 

Uyum Yasalarıyla, ayrımcılıkla mücadele alanında, öteden beri 

sorun olmaya devam eden azınlıklara ait cemaat vakıflarının 

taşınmazları konusu, Vakıflar Kanunu’nun 1. maddesinde yapılan 

değişiklikle çözüme kavuşturulmuş ve cemaat vakıflarının taşınmaz 

mal edinmelerine ilişkin olarak getirilen Bakanlar Kurulu şartı 

kaldırılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni şartı getirilmiştir. 

Ayrıca, Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine, 

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda yer alan eşitlik esasına paralel 

olarak “her alanda kadın ve erkeğin eşit olduğu ve devletin bu eşitliği 

sağlamakla yükümlü olduğu” esası eklenmiştir. Devletin bu eşitliği 

sağlamaya yönelik ve pozitif ayrımcılık olarak mütalaa edilecek 

davranışlarının eşitlik ilkesine aykırı bulunmadığı da Anayasanın 10. 
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maddesine eklenerek,  mevzuatımız genel olarak Avrupa normları ile 

uyumlu hale getirilmiştir. 

2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda, özellikle kadın hakları 

ve cinsiyet eşitliği alanında bazı  ilerlemeler kaydedildiği belirtilerek; 

kadınlara yönelik olarak pozitif ayrımcılığa ilişkin önlemler alınması 

ve kadınların işgücü piyasasında istihdamının ve fırsat eşitliğinin 

teşvik edilmesi olumlu karşılanmıştır. Bununla birlikte, oluşturulan 

yasal çerçeveyi siyasi, sosyal ve ekonomik gerçekliğe dönüştürecek 

ilave çabaya ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir (2010 Yılı İlerleme 

Raporu, 2010: 25).  

Mülkiyet hakkı alanında, cemaat vakıflarının taşınmaz mal 

edinmelerinin kolaylaştırılması konusunda uyum yasaları ile yapılan 

değişiklikler, bu alanda mevzuatımızı AB normlarına 

yakınlaştırmıştır. Ancak, mülkiyet hakkı konusunda, 3402 Sayılı 

Kadastro Kanunu’nun 12/3. maddesinin Avrupa normlarıyla uyumlu 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Kadastro Kanunu’nun 12. maddesi, kadastro işlemleri 

tamamlandıktan sonra, kadastro öncesine dayanan hak iddialarına 

ilişkin hak düşürücü süreyi düzenlemektedir. Ancak, yargısal 

uygulamalar ile 10 yıllık hak düşürücü sürenin devletin ve diğer kamu 

tüzel kişilerinin açacağı davalar için uygulanmayacağı kabul 

edilmiştir. Ancak, bireyleri keyfi yönetimlere ve hukuki sürprizlere 

karşı korumak amacını taşıyan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk 

kurallarının açık, anlaşılabilir ve öngörülebilir olmasını gerektirir. 

Hukuki güvenlik ilkesini eşya hukuku alanında somutlaştıran kurum 

tapuya güven ilkesidir. Hak düşürücü sürenin devlet ve diğer kamu 

tüzel kişileri için kaldırılmasının hukuki güvenlik ilkesinin 

zedelenmesi anlamına geleceğinde kuşku bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin, mülkiyet hakkının ihlali nedeniyle mahkûmiyet 

kararlarına uğramaması için 3402 Sayılı Kanun’un 12. maddesini,  

kamusal külfetin tamamını mülk sahibine yüklemeyecek şekilde 

yeniden düzenlemesi gerekmektedir.  
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4. SONUÇ 

Avrupa Birliği’ne tam üyelik kapsamında, Kopenhag Siyasi 

Kriterleri’nin yerine getirilmesi için çıkarılan ve Anayasada  ve 

yasalarda  önemli değişiklikler getiren, Türk Medeni Kanunu, Türk 

Ceza Kanunu  gibi temel yasaları yenileyen uyum yasalarının, 

ülkemizdeki insan hakları mevzuatının Avrupa normlarına 

yaklaşmasına ve ülkemizin demokrasi ve insan hakları  standartlarının 

yükseltilmesine büyük katkıları olmuştur. Kanunlaştırılan bu uyum 

yasaları, aynı zamanda yapısal değişikliklere zemin hazırlamaktadır. 

Ancak,  sağlanan tüm gelişmelere ve ilerici adımlara rağmen, 

ülkemizdeki insan hakları standartlarının AB normları seviyesine 

çıkarılabilmesi ve insan haklarının mevzuatta ve pratikte tam olarak 

sağlanması için, ilerleme raporları ve AİHM içtihatları doğrultusunda 

ilave çabalar gerekmektedir.  

İnsan hakları alanında yapılan mevzuat değişikliklerini, 

yalnızca dâhil olmayı arzu ettiğimiz Avrupa Birliği’nin bir üyesi 

olabilmek için gerekli şartlar olarak görmemeli, söz konusu AB ve 

Avrupa Konseyi standartlarını kendi insanımızın hak ettiği daha 

çağdaş bir uygarlığa ulaşmanın gereği olarak görerek, insan hakları 

alanındaki mevzuatın iyileştirilmesine ve tam olarak uygulanması 

çabalarına devam etmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye özellikle 1980 sonrası çeşitli ülkeler ile ikili ticaretini 

artırmıştır. Bunun yanında özellikle son dönemlerde ticaret yaptığı 

ülkeleri daha da çeşitlendirmiştir. Bu çeşitlendirme çabaları devam 

etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin çeşitli ticaret ortaklarına 

ihracatının nedenleri üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla kurulan 

modeller yardımıyla her bir ülke ile ticaretinde önemli olan faktörler 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında 

özellikle ticari işbirliği ile ilgili çeşitli öneriler sunulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: İhracatın Nedenleri, Türkiye Ekonomisi. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Turkey has increased bilateral trade with various countries 

after especially 1980. In addition, it has diversified countries as 

trading partners further, particularly in recent years. These efforts to 

diversify have continued. This study focuses on the causes of Turkey's 

exports to various trading partners. The factors that are important in 

trade with each country are tried to explain with the help of models 

that are established for that purpose. Related to trade cooperation 

notably, various suggestions are presented by means of the light of the 

results obtained from this study. 

 

Keywords: Cases Of Exports, Turkish Economy. 
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I. GİRİŞ 

Dış ticaret, farklı siyasal egemenliğe sahip ülkeler arasında 

yapılmaktadır. Bütün ülkeler açısından dış ticareti düzenleyen farklı 

yasal mevzuatlar bulunmaktadır. Ülkeler arasındaki dil, kültür 

farklılıklarının olması, farklı coğrafi bölgelerde bulunulması, 

ekonomik sistemler arasındaki uyuşmazlıklar, para birimlerinin 

farklılığı gibi nedenler dış ticareti zorlaştıran en önemli faktörler 

arasında yer almaktadır. Dış ticaret başlıca iki akım açısından 

değerlendirilecek olursa; korumacı ve liberal politika yaklaşımları 

değişik ülkeler açısından önem arz etmektedir. Bazen ülkeler çeşitli 

mal ve hizmetlerde korumacı politikalar uygularken, bazı mallarda ise 

serbest politika uygulama yoluna gitmişlerdir. Örneğin, birçok 

gelişmiş ülke sanayi ürünleri ticaretinde serbest politikalar 

uygularken, tarım ve tekstil ürünlerinde oldukça korumacı politikalar 

uygulamaktadırlar. Benzer şekilde, dış ticarette küreselleşme 

söylemiyle uluslararası bütünleşme faaliyetleri devam ederken, diğer 

taraftan bölgesel entegrasyon arayışları da devam etmektedir. 

Dış ticaret yapan ülkeler ekonomi politikalarını belirlerken, 

temel amaç olarak refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadırlar. 

Bireylerin refah seviyelerinin yükselmesi ile birlikte ülke refah 

seviyesi yükselecek ve ideal toplum seviyesi ortaya çıkacaktır. 

Tarihsel süreç içerisinde ulus devletlerin ortaya çıkması ile birlikte, 

bazı devletler gerek sanayide gerekse diğer alanlarda ilerleme 

kaydetmiş ve refah seviyesi bakımından ilerleme kaydetmiştir. Az 

gelişmiş ve ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler ise artan toplam 

nüfuslarıyla birlikte beklenen refah seviyesine ulaşamamıştır. 1975 

yılında oluşturulan G6 (Group of Six: Fransa, Almanya, İngiltere, 

ABD, İtalya ve Japonya) ve daha sonra Kanada’yı da kapsayacak 

şekilde yenilenen G7 grubu, dünyada refahın en fazla arttığı ve en 

gelişmiş ekonomiler olarak kendilerini göstermektedir. Bu ülkelerdeki 

gelişmişliğin ve refah artışının çok değişik nedenleri olması ile 

birlikte, ekonomik kalkınma ve refah seviyesindeki artışın en önemli 
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dinamiği dışa açık ve ihracat dayalı büyüme modellerinin geliştirilmiş 

olmasıdır.  

Dışa açıklık ve ihracatın ülke kalkınmasına etkisinin önemi 

birçok bölgesel entegrasyonun oluşmasına zemin hazırlayan nedenler 

arasındadır. Bu bölgesel entegrasyonlardan bazıların Avrupa 

Kıtasında Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi 

(EFTA), Amerika Kıtasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 

(NAFTA) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR), Asya 

Kıtasında Güney Doğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) ve Asya 

Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) şeklinde söylenebilir.  

 

II. Dış Ticaretin Nedenleri 

Dış ticaret ithalat ve ihracat olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. Bölgesel entegrasyonların oluşturulması, serbest ticaret 

bölgelerinin oluşturulması, dış ticaretin önündeki engellerin 

kaldırılması gibi düzenlemeler uluslararası ticareti artırmaya yönelik 

yapılan çalışmalardan bazılarıdır. Ülkeleri  dış ticarete iten 

sebeplerden başlılarını; 

-Fiyat farklılıkları 

-Mal farklılaştırması 

-Ülke içi üretimin yetersizliği  

-İç piyasada üretim fazlası 

şeklinde sıralamak mümkündür.  

Dış ticaretin büyük bir bölümü nitelikli işgücü farklılıkları ile 

açıklanabilir. Nitelikli işgücü sayısı fazla olan ülkeler sanayi 

ürünlerinin üretiminde daha ileri düzeydedir. Az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler ise niteliksiz emeğe sahip olduklarından 

dolayı genelde tarımsal alanda ya da diğer emek yoğun sektörlerde 

üretim gerçekleştirmektedirler. Sanayi mallarını ihraç edenler ve tarım 

ürünlerini ithal ederek karşılıklı iki ülkenin faydalanması söz konusu 

olduğunda ticaret her iki ülke için de yararlıdır. Ayrıca tüketici 

tercihleri de dış ticareti etkileyen unsurlar arasında yer alır. Ülke 

içinde az tercih edilen ama yabancılar tarafından fazla tercih edilen 
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malların üretimi kaynak dağılımının etkin kullanılmasında etkin bir rol 

üstlenir (Muratova; 2004, 11).  

Dış ticaret gerçekleştiren ülkeler çeşitli yararlar elde 

etmektedirler. Bu yararları şöyle sıralayabiliriz; Üretim ve kaynak 

açığını karşılama, iç ekonomideki ürün fazlasına çıkış sağlama, geniş 

bir piyasa hacminin oluşması, rekabet düzeyinin artması, iç piyasada 

talebin geliştirilmesi, ekonomide dinamizmin ortaya çıkması. 

Ülkeler dış ticareti gerçekleştirirken yarar elde edebilecekleri 

gibi dış ticaretten olumsuz da etkilenebilirler. Dış ticaretin 

olumsuzluklarından dolayı ticaretten vazgeçmek yerine ülkeler 

olumsuz etkileri ortaya çıkaracak sebepleri minimum seviyeye 

indirmelidirler (Seyidoğlu,1999,18). 

Geçmişten günümüze dış ticareti iktisadi akımlar açısından 

değerlendirilecek olursak; Merkantilistlerin dış ticaretin temel amacı 

olarak hazinenin altın stokunu artırmayı hedefledikleri söylenebilir. 

Merkantilist felsefenin geçeri olduğu dönemlerde yoğun savaşların 

yaşanması ülkelerin finansman ihtiyacını artırmıştır. Dünya servetinin 

sabit olduğuna inanan merkantilistler ödemeler dengesinde devamlı 

fazlalığı ön planda turmuşlar ve ihracatın artırılmasına birinci 

derecede önem vermişlerdir.  

Merkantilist felsefenin altın stokunun fazla olmasına verdiği 

öneme ilk eleştiri David Hume tarafından gelmiştir. Hume’a göre 

ülkeye giren altın miktarının artması ile birlikte, o dönemde kullanılan 

para altın olduğundan dolayı, fiyatlar genel seviyesini artıracak ve 

ülkenin ihraç malı uluslararası piyasada daha pahalı hale gelecektir 

(Seyidoğlu, 2007-21-22). 

Klasik ekol düşünürleri ise dünya servetinin sabit olamadığı, 

işbölümü ve uzmanlaşma ile birlikte dış ticaret yapan ülkelerin 

kazançlı çıkacağına inanmaktadırlar. Adam Smith' e göre karşılıklı 

ticaret yapan iki ülke uzmanlaşma ve serbest dış ticaret yolu ile hem 

üretim hem tüketim açısından daha yüksek bir refah düzeyine ulaşarak 

yaşam standartlarını artıracaktırlar. Dış ticarette mutlak üstünlük 

teorisini ortaya atan Adam Smith, düşük maliyetli üretim yapan 
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ülkelerin o malların üretiminde uzmanlaşmalarını; pahalıya ürettikleri 

malların üretimlerini terk ederek bu malları diğer ülkelerden ithal 

etmelerini önermiştir. Smith'in bu düşüncesine eleştiri David 

Ricardo'dan gelmiştir. Ricardo'ya göre ülkelerin üstünlüğü üretilen 

üründe mutlak değil karşılaştırmalı olmalıdır. Ricardo'nun 

karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre ülkeler arasında dış ticaretin 

karlı olabilmesi için, bu ülkelerin üretim maliyetlerinin birbirinden 

farklı olması gerekmektedir (Seyidoğlu, 2007-23-28). 

Dış ticaret ve makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda enflasyon, 

işsizlik ve büyüme gibi makro faktörler ile dış ticaret arasındaki 

ilişkiler ele alınmıştır. Örneğin Wilhelms (1967) yapmış olduğu 

çalışmada, ihracat gelirlerinde meydana gelecek bir artışın istikrarlı 

bir ekonomik büyümeyi beraberinde getireceğini, bu yüzdende 

ihracatın ülkeler açısından çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. 

Aktaş(2009) yılında yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’nin 

1996-2006 dönemindeki verilerle ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik ilişkisi araştırmıştır. Çalışmadan bulunan 

ampirik sonuçlara göre,  kısa dönemde ithalat, ihracat ve ekonomik 

büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğunun ve uzun 

dönemde, ihracattan ithalata, ithalattan ihracata, büyümeden ihracata 

ve büyümeden ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

olduğunun sonucuna varmıştır. Demirhan (2005), Karagöl ve Serel 

(2005), Karagöz ve Şen (2005), Şimşek (2003) ve Tuncer (2002) 

çalışmalarında ekonomik büyümeden ihracata doğru bir nedensellik 

ilişkisi bulmuşlardır. Darrat, (1987), Kugler (1991), Serletis (1992), 

Karunaratne (1994), Thornton (1996), Doyle (1998), Reinhardt 

(2000), Love ve Chandra (2004), Keong vd. (2003 ve 2005), Boriss ve 

Dierk (2006) gibi çalışmalarda ihracat ile çeşitli makro ekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkiler ele almışlardır.   

Yapraklı (2007) ise sektörel bir çalışma yaparak Türkiye’de 

ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği incelemiştir. 

Bazı çalışmalarda ise dış ticarette ürün çeşitliliği konusu 
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araştırılmıştır. Michealy (1958) çalışmasında 44 ülkeyi ele almış ve 

ihracatta daha fazla çeşitlendirilmiş mallara sahip olan ülkelerin kişi 

başına milli gelir bakımından diğer ülkelere göre iyi durumda 

olduğunu ortaya koymuştur. Al Marhubi (2000) İhracatta ürün 

çeşitlendirmesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmek 

için 91 ülkenin 1961-1988 yılları arasındaki verilerinden 

yararlanmıştır. çalışmanın neticesinde ürün çeşitlendirilmesi ve 

ekonomik büyüme arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğunu 

ortaya koymuştur. Herzer ve Nowak (2006), Şili ekonomisini ele 

almış ve ihracat çeşitliliği ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü 

bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Parteka ve Tamberi (2008), 1985 ve 2004 yıllarını kapsayan 60 

ülkenin verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada ihracatta ürün  

çeşitlendirmesi fazla olan ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin 

yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çeviker ve Taş (2011), 1962 

ve 2008 yıllarını kapsayan çalışmalarında Türkiye'nin ihracat 

çeşitlendirmesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişler 

ve Türkiye için, ekonomik büyümeden, ihracata ve ihracattan ise 

ihracat çeşitlendirmesine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiş 

fakat beklentinin aksine çeşitlendirme ile ekonomik büyüme arasında 

bir nedensellik ilişkinin olmadığı sonucuna varmışlardır. 

  

III. Türkiye'nin Ticaret Ortakları 

Cumhuriyetten günümüze kadar Türkiye'nin dış ticareti 

incelendiği zaman önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak 1980'li yıllara kadar tarıma 

dayalı ihracat geliştirilmeye çalışılmış ve bu yıllar arasında sanayi 

alanında yapılan ithalatımız önemli seviyelere ulaşmıştır. Özellikle 

1980 yılından itibaren yapılan yapısal değişiklikler ile birlikte 

ihracatın içeriği ve ihracatı engelleyici bir takım sebepler ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır. 

1923-1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat 

gerçekleştirilmeye çalışılırken, sanayi ürünlerine dayalı ithalat yüksek 
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rakamlara ulaşmıştır. Fakat 1960 planlı dönem sonrasında ihraç 

ürünlerinin içeriği tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine doğru 

kaymaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ihracata ilişkin en 

büyük adımlar 1980 Kararları ile atılmıştır. Döviz ve kambiyo 

kontrollerinin kaldırılması, ihracata teşvikler sağlanmaya çalışılması 

ve yabancı sermayenin serbest dolaşımı için yapılan çalışmalar 

uluslararası ticarette rekabet edebilme olanağı sağlamıştır.  

Türkiye, dünya çapında yaşanan entegrasyon hareketinin 

dışında kalmamak için 1959 yılında Avrupa Birliği’ne katılma kararını 

almıştır. 12 Eylül 1965’te imzalanan Ankara Anlaşması ile Türkiye ve 

AB arasında bir ortaklık kurulmuştur. Bunu 1987 yılında yapılan tam 

üyelik başvurusu izlemiştir. Türkiye’nin AB’ne katılmak 

istemesindeki nedenler; sağlanacak ticari kolaylıklarla ihracatın 

arttırılması, elde edilecek mali yardımlarla sanayileşmenin 

hızlandırılması, NATO içinde yer alan, Batı kültür ve uygarlığını 

benimseyen bir Avrupa ülkesi olarak, AB’nin dışında kalmak 

istememesidir (Seyidoğlu,1993) 

1996 yılından sonra Türkiye ve AB arasında imzalanan 

Gümrük Birliği anlaşması ile birlikte ülkemizin Avrupa'daki ülkelere 

yaptığı ihracatta önemli artışlar görülmektedir.2011 yılında AB'de 

bulunan toplam 27 ülkeye ihracatımız 62,372 Milyar Dolardır. 2012 

yılının ilk 5 ayı itibariyle Türkiye'nin AB'ye ihracatı 24,5 Milyar 

Dolara ulaşırken, ithalatı 35,6 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde Türkiye diğer ülkelere ihracatını da artırmaya çalışmış, bu 

çabalar 2000 yılından sonra yoğunlaşmıştır. 

Türkiye'nin ülke gruplarına göre ihracatını 1996 yılından 

itibaren aşağıdaki tabloda inceleyebiliriz. 
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Tablo 1. Ülke Gruplarına Göre İhracat (Milyon Dolar) 
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Kaynak: TUİK 
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Tablodan görülebileceği gibi OECD dışında en hızlı artışlar 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam Konferansı ülkeleri 

grubunda gerçekleşmiştir.  

  

IV. Uygulama ve Sonuç 
Çalışmada Türkiye’nin ihracatta bulunduğu 34 ülkeye ait 

2001-2011 dönemine ait panel veri seti kullanılarak bir tahmin 

yapılmıştır. 

Dinamik panel regresyon modeli,  

 

Yit=Yi(t-1)+βXit+ni+uit       

   (1) 

E(uit | Xi1,…….XiTni)=0 ve (t=1,…..T) 

 

şeklinde yazılabilir. Modelde bağımsız değişken olarak atanan 

X’in hata terimi (u) ile ilişkili olmadığı görülmektedir. Buna karşılık 

bağımlı değişkenin gecikmeli değeri ile hata terimi arasında ilişki 

olma ihtimali oldukça yüksektir (Greene, 2000). Bu durumda bazı 

araç değişkenlerin kullanılması gerekmektedir (Anderson ve Hsiao, 

1981 ve Arellano ve Bond, 1991). 

Arellano ve Bond (1991), dinamik panel regresyon 

tahminlerinde modeldeki değişkenlerin farklarının alınıp bağımlı 

değişkenin gecikmeli değerinin araç değişken olarak atanmasının 

problemi çözeceğini ileri sürerek genelleştirilmiş momentler metodu 

(GMM) kullanılmasının gerekli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu   

yöntem aynı zamanda içsellik sapmasının da önlenmesine katkıda 

bulunmaktadır (Günalp, 2011). 

Çalışmada kullanılan üç bağımsız değişkene uygun olarak 

dinamik panel model aşağıdaki gibi yazılabilir.  

 

LX=β1 LXi,t-1 + β2 LY
*
i,t + β3 LNi,t + β4 LRi,t + uit    

   (2) 
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(2) nolu eşitlikte sabit etkiler hata terimi içinde yer alır. Bu 

terim gözlemlenemeyen ülkeye özgü etkiler ile (vi), gözleme özgü 

hataları (eit) içermektedir; 

 

 uit  = vi + eit        

   (3) 

 

GMM yöntemi kullanıldığında; 

 

ΔLX=β1 ΔLXi,t-1 + β2 ΔLY
*
i,t + β3 ΔLNi,t + β4 ΔLRi,t + Δuit   

   (4) 

 

Eşitliği elde edilir. Modelde; 

LX=Türkiye’nin ticaret ortaklarına ihracatı  

LY*=Ticaret ortaklarının geliri, (ABD Doları olarak kişi 

başına Reel GSYİH) 

LN=Ticaret yapılan ülkelerin nüfusları, (Milyon kişi) 

LR=Reel döviz kurudur (1987=100). 

L harfi logaritmayı temsil etmektedir.  

Reel döviz kuru TCMB ve DPT veri tabanlarından 

derlenmiştir. Nüfus verileri Dünya Bankası veri tabanından, ihracat ise 

TCMB ve Hazine veri tabanından alınmıştır.  

Çalışmada eşitlik (4) tahmin edilerek aşağıdaki sonuç elde 

edilmiştir. 
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Tablo 2. Tahmin sonuçları: Bağımlı değişken ΔLX 

 Katsayı t-değeri p 

ΔLX(-1) 0.5784 1.08 0.279 

ΔLY
* 

0.7236 5.06 0.000 

ΔLN 0.0300 1.39 0.165 

ΔLR 2.1266 5.24 0.000 

Sabit 13.3208 1.40 0.162 

WALD ve SPESİFİKASYON TESTLERİ 

Sigma 1.1130   

Wald (joint) 36.34 0.000  

Wald (dummy) 1.96 0.161  

AR(1) -2.346 0.161  

AR(2) -0.848 0.396  

Sargan 31.52   

 

Tahmin sonuçlarına göre Türkiye’nin ticaret partnerlerine 

yaptığı ihracat söz konusu ülkelerin gelirleri ile doğru orantılı ilişki 

içindedir. Yine döviz kuru arttıkça Türkiye’nin bu ülkelere ihracatı 

artmaktadır. Ticaret ortaklarının nüfusları ise Türkiye’nin ticareti 

açısından istatistik olarak anlamsız bir etkiye sahiptir.   

 

SONUÇ 
Dış ticarete dayalı büyüme modeli belirleyen Türkiye, 1980 

sonrası önemli ilerlemeler kaydetmiş, ancak çeşitli finansal krizlerle 

de karşılaşmıştır. Son 10 yılda ise Türkiye dış ticarette farklı ülkelerle 

ve ülke gruplarına yönelmiştir. Bu ülkeler ile  ticaret hacmi, Batı 

ülkeleri ile yapılan ticarete kıyasla düşük olmakla birlikte giderek 

artan bir trend göstermektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’nin ihracat partneri olan 34 ülkeye ait 

veri kullanılmış ve Türkiye’nin ihracatını etkileyen faktörler 

araştırılmıştır. Dış ticareti etkilediği düşünülen döviz kuru, ticaret 
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ortaklarının geliri ve ticaret ortaklarının nüfusları bağımsız değişken 

olarak atanmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin ihracatında 

ülkelerin gelirleri ile döviz kuru istatistik olarak anlamlı bulunmuştur. 

Buna karşılık ülke nüfuslarının etkisi belirsizdir. Buna göre 

Türkiye’nin döviz kuru istikrarına ilişkin tedbirleri sürdürmesi önem 

taşımaktadır. Ayrıca ülkelerin gelirleri dikkate alınarak sektörel 

analizlere ve mikro düzeydeki çalışmalara önem verilmelidir.   
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